
Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng 
xin hãy thông báo để chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế bằng một tài liệu cùng 
chủ đề của tác giả khác. Tài liệu này bao gồm nhiều tài liệu nhỏ có cùng chủ 
đề bên trong nó. Phần nội dung bạn cần có thể nằm ở giữa hoặc ở cuối tài liệu 
này, hãy sử dụng chức năng Search để tìm chúng. 

Bạn có thể tham khảo nguồn tài liệu được dịch từ tiếng Anh tại đây:

http://mientayvn.com/Tai_lieu_da_dich.html

Thông tin liên hệ: 

Yahoo mail: thanhlam1910_2006@yahoo.com

Gmail: frbwrthes@gmail.com



 BOÄ XAÂY DÖÏNG 
 ÑAÏI HOÏC KIEÁN TRUÙC TP.HCM 
 BOÄ MOÂN: CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG 

 ����� 
 
 

  BAØI TAÄP THAM KHAÛO 

 SÖÙC BEÀN VAÄT LIEÄU 
 PHAÀN 1 & 2 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              GV söu taàm & toång hôïp:  
       PHAN NGOÏC ANH 

 
 
 
 

 TP.HCM 07.2007 
 TAØI LIEÄU LÖU HAØNH NOÄI BOÄ 



Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 1 of 45



Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 2 of 45



Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 3 of 45



Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 4 of 45



Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 5 of 45



Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 6 of 45



Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 7 of 45



Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 8 of 45



Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 9 of 45



Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 10 of 45



Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 11 of 45



Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 12 of 45



Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 13 of 45



Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 14 of 45



Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 15 of 45



Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 16 of 45



Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 17 of 45



Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 18 of 45



Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 19 of 45



Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 20 of 45



Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 21 of 45



Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 22 of 45



Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 23 of 45



Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 24 of 45



Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 25 of 45



Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 26 of 45



Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 27 of 45



Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 28 of 45



Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 29 of 45



Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 30 of 45



Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 31 of 45



Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 32 of 45



BAØI TAÄP CHÖÔNG UOÁN THANH THAÚNG

BAØI TAÄP CHÖÔNG UOÁN THANH THAÚNG 
 
Baøi 1:  Cho daàm coù sô ñoà chòu löïc nhö hình veõ 1. Bieát daàm coù tieát dieän chöõ T, coù kích 
thöôùc nhö hình veõ laøm baèng vaät lieäu coù  [ ]� =16KN/cm2, [� ]=4KN/cm2, E=2.104 KN/cm2 
Yeâu caàu: 

1. Veõ bieåu ñoà Mx, Qy. 
2. Xaùc ñònh taûi troïng q cho pheùp taùc duïng leân daàm theo ñieàu kieän beàn cuûa öùng 

suaát phaùp vaø öùng suaát tieáp lôùn nhaát. Cho a=2m. 
3. Tính ñoä voõng lôùn nhaát cuûa daàm vôùi taûi troïng tìm ñöôïc ôû caâu 2. 

60cm

20cm

2a 2a

A
50cm

10cm

B

P=qa
q

Hình 1
 

 
Baøi 2: Moät daàm coù tieát dieän chöõ nhaät bieát(h=2b), coù lieân keát vaø sô ñoà chòu löïc nhö hình  
veõ 2.Vaät lieäu daàm coù : 
 [ ]� =1 KN/cm2, [� ]= 0,5 KN/cm2, E=2.104 KN/cm2 ,q=20 KN/cm2 vaø a=1 m. 
Yeâu caàu: 

1. Veõ bieåu ñoà noäi löïc cho daàm. 
2. Xaùc ñònh kích thöôùc tieát dieän ñeå ñaûm baûo ñieàu kieän beàn cuûa öùng suaát phaùp vaø 

öùng suaát tieáp lôùn nhaát? 

BA

a 2a a
b

P=qa
q

P=qa

h=2b

Hình 2
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Baøi 3: Moät daàm coù tieát dieän chöõ I kích thöôùc tieát dieän vaø lieân keát chòu löïc nhö hình veõ 3. 
Cho bieát P=40 KN, q=15 KN/m, L=4,4 m. 
Vaät lieäu daàm coù  [ ]� =15 KN/cm2, E=1,86.103 KN/cm2 

Yeâu caàu: 
1. Kieåm tra beàn cho daàm treân theo ñieàu kieän beàn cuûa öùng suaát phaùp vaø öùng suaát 

tieáp lôùn nhaát. 
2. Tính ñoä voõng lôùn nhaát cuûa daàm. 

 

5cm

50cm

L/2=2,2L/2=2,2
L=4,4m

A

5cm

20cm

B

q=15kN/m
P=40kN 10cm5cm 5cm

Hình 3
 
 
 
 
 
Baøi 4: Cho daàm coù tieát dieän chöõ T coù kích thöôùc vaø sô ñoà chòu löïc nhö hình veõ 4. Bieát 
P=4qa, a=1 m.  Vaät lieäu daàm coù [ ]� k=6 KN/cm2, [ ]� n=16 KN/cm2. 
Yeâu caàu: 
 Xaùc ñònh taûi troïng q toái ña taùc duïng leân daàm ñeå ñaûm baûo ñieàu kieän beàn cuûa öùng 
suaát phaùp vaø öùng suaát tieáp. 
 

20cm
q

BA

a a

80cmC

a
20cm

P=4qa
80cm

Hình 4
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Baøi 5: Cho daàm coù tieát dieän chöõ nhaät h=30 cm, b=20 cm coù lieân keát vaø chòu löïc nhö hình 
veõ. Vaät  lieäu daàm coù [ ]�  =16 KN/cm2, [� ]=4 KN/cm2, a=1 m. 
Yeâu caàu: 
Xaùc ñònh taûi troïng q cho pheùp taùc duïng leân daàm theo ñieàu kieän beàn cuûa öùng suaát phaùp 
vaø öùng suaát tieáp? 

A

4a

B

q

h=30cm

b=20cm
a

C

P=3qa

Hình 5
 
 
Baøi 6: Moät thanh coù kích thöôùc tieát dieän, lieân keát vaø sô ñoà chòu löïc nhö hình 6. 
Cho bieát: P=2qa, a=1,5 m , q=0,6 KN/m. 
vaät lieäu thanh coù :   [ ]� k=0,25 KN/cm2, [� ]= [ ]� k/2, [ ]� n=0,9 KN/cm2. 
Yeâu caàu: 

1. Haõy kieåm tra beàn cho daàm treân? 
2. Xaùc ñònh ñoä voõng lôùn nhaát? 

18cm

10cm

a=1,5 m
B

10cm

q=0,6 (kN/m)
4cm

6cm

4cm

Hình 6
 
Baøi 7:  Moät daàm coù lieân keát chòu löïc nhö hình veõ. 
Vaät lieäu daàm coù [ ]� k=4 KN/cm2,  [ ]� n=6 KN/cm2, E = 1,63.104 KN/cm2. 
Yeâu caàu:  

1. Kieåm tra beàn cho daàm treân ? 
2. Veõ bieåu ñoà phaân boá öùng suaát phaùp vaø öùng suaát tieáp taïi tieát dieän nguy hieåm 

nhaát. 
10cm8cm

C
24cm

B
a=1,6 m a=1,6 m

8cm

q=100(kN/m)
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Baøi 8: Moät daàm coù lieân keát vaø sô ñoà chòu löïc nhö hình veõ. Tieát dieän daàm ñöôïc gheùp bôûi 
2 tieát dieän chöõ nhaät xem hình a) vaø b).  
Vaät lieäu coù: [ ]�  =7 kN/cm2, E=1,8.104 kN/cm2, a=4 m. 
Yeâu caàu: 

1. Ñaët tieát dieän theo hình a hay b thì seõ lôïi nhaát? Vì sao? Xaùc ñònh taûi troïng trong 
tröôøng hôïp ñoù? (theo moâmen uoán lôùn nhaát) 

2. Tính ñoä voõng taïi C vaø taûi troïng xaùc ñònh ôû treân? 

C B 20
cm

10
cm

10cm
a a

5
0,8a

a) b)
5

5

P=qa q 20cm

5

 
 
 
 
Baøi 9: Thanh AB coù tieát dieän chöõ T lieân keát chòu löïc nhö hình veõ. Vaät lieäu thanh coù: [ ]� k 
=4 kN/cm2 , [ ]� n=9 kN/cm2, E=1,72.103 kN/cm2. 
Haõy xaùc ñònh taûi troïng cho pheùp taùc duïng leân thanh ? 
 

20cm
A BC

a=180cm b=90cm

10cm
q M=2qa2

4cm

6cm

4cm
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Baøi 10: Cho daàm coù tieát dieän chöõ I coù kích thöôùc vaø sô ñoà lieân keát chòu löïc nhö hình veõ. 
Bieát vaät lieäu daàm coù :  [ ]� =16 KN/cm2, [� ]=1,4 KN/cm2. 
Yeâu caàu: 

1. Xaùc ñònh kích thöôùc tieát dieän theo ñieàu kieän beàn cuûa öùng suaát phaùp? (b=?) 
2. Tính ñoä voõng taïi C khi coù keå ñeán troïng löôïng baûn thaân cuûa daàm bieát � =66,67 

T/m3. 

A

b

2b

b/2 b/2b

b

3m 1m
B C

 
 

 
 
 
 
Baøi 11:  Cho daàm coù sô ñoà chòu löïc nhö hình veõ. Bieát q=3 T/m, P=12 (T). Vaät lieäu daàm 
coù :  [ ]� =16 KN/cm2. 

Yeâu caàu : 
1. Xaùc ñònh kích thöôùc tieát dieän daàm theo ñieàu kieän beàn cuûa öùng suaát phaùp vaø 

öùng suaát tieáp? 
2. Tính ñoä voõng taïi C vôùi kích thöôùc vöøa choïn cho E=2. 102 KN/cm2. 

 
b

3b

2bb

b

A BC
3m 3m

q=3T/mP=12T
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Baøi 12: 
 Moät daàm coù tieát dieän chöõ I lieân keát chòu löïc nhö hình veõ. Vaät lieäu daàm coù  [ ]� =16 
KN/cm2, E= 2.104 KN/cm2 vaø [f/l]=1/300. 
Yeâu caàu: 

Choïn kích thöôùc tieát dieän daàm theo ñieàu kieän beàn vaø ñieàu kieän cöùng. 
 

B 8t

L=3m
t

q=10kN/m P=0,5kN
t

2tt2t

 
 
 
 
 
Baøi 13: 
Moät daàm coù tieát dieän chöõ T coù kích thhöôùc vaø bieåu ñoøeâ noäi löïc nhö hình veõ. Vaät lieäu 
daàm coù  [ ]� n=16 KN/cm2, [ ]� k=10 KN/cm2, E=2.104 KN/cm2. Cho a=1 m,  [� ]=5 
KN/cm2. 
Yeâu caàu:  

1. Veõ lieân keát vaø sô ñoà taûi troïng taùc duïng leân daàm? 
2. Xaùc ñònh taûi troïng cho pheùp taùc duïng leân daàm. 

2a2a aa

20cm

60cm

MX

qa2

2qa qa2

2qa +

-YQ
qa

+
20cmqa

- 2qa
20cm

20cm

 
 
 
 
 

Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 38 of 45



BAØI TAÄP CHÖÔNG UOÁN THANH THAÚNG

 
Baøi 14:  
Moät daàm coù tieát dieän vaø chòu löïc nhö hình veõ. Bieát vaät lieäu daàm coù [ ]� k=8 KN/cm2,  

[ ]� n=12 KN/cm2, chòu taûi troïng phaân boá q=2 KN/m. 
Haõy choïn kích thöôùc tieát dieän daàm theo caùc ñieàu kieän beàn cuûa öùng suaát phaùp vaø öùng 
suaát tieáp lôùn nhaát. 

4bA B
L=6m

b

q=2(kN/m)
2bb

b

b

 
 
 
Baøi 15:  Xaùc ñònh chieàu daøi nhòp lôùn nhaát cho daàm töïa ñôn coù maët caét ngang hình chöõ 

nhaät (140 mm � 240 mm) chòu taùc duïng cuûa taûi phaân boá ñeàu cöôøng ñoä q = 6,5 kN/m 
neáu öùng suaát cho pheùp laø 8,2 MPa (troïng löôïng cuûa daàm ñaõ keå trong q. 

 

 

 

Baøi 16:  Moät daàm theùp maët caét ngang hình chöõ I töïa ñôn vaø coù hai ñaàu muùt thöøa nhö 
treân H.7.33. Daàm chòu taùc duïng cuûa löïc phaân boá ñeàu cöôøng ñoä q= 10 kN/m ôû moãi 
ñaàu muùt thöøa. Giaû söû maët caét ngang chöõ I coù soá hieäu 16 coù moâmen choáng uoán (hay 
suaát tieát dieän) laø 109 cm3. Xaùc ñònh öùng suaát phaùp cöïc ñaïi trong daàm do uoán, �max do 
q. 

q = 10 kN/m q = 10 kN/m

2 m 4 m 2 m

Hình 7.33  
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Baøi 17:  Moät daàm baèng goã ABC coù maët caét ngang hình vuoâng caïnh b, töïa ñôn taïi A vaø 
B chòu taûi troïng phaân boá ñeàu q = 1,5 kN/m treân phaàn muùt thöøa BC (H.7.34). Tính 
caïnh cuûa hình vuoâng b, giaû söû chieàu daøi nhòp L = 2,5 m vaø öùng suaát cho pheùp [ ]�  = 

12 MPa. Haõy keå ñeán troïng löôïng rieâng cuûa daàm bieát raèng troïng löôïng rieâng cuûa goã 
laø � = 5,5 kN/m3. 

q = 1,5 kN/m

L = 2,5 m L = 2,5 m

A
B C

b

b

Hình 7.34  
 
Baøi 18:  Moät maùng nöôùc coù maët caét ngang nhö H.7.35. 

Maùng ñaët leân hai coät caùch nhau 6 m. Vaät lieäu laøm 
maùng coù troïng löôïng rieâng �= 18 kN/m3. Hoûi khi 
chöùa ñaày nöôùc thì öùng suaát phaùp vaø öùng suaát tieáp 
cöïc ñaïi laø bao nhieâu? 

                                
 
Baøi 19                                

  
 
 
 
  

Cho daàm ABCD coù maët caét ngang vaø chòu löïc nhö hình veõ. Bieát: a = 1m, q=100 kN/m 

1. Tính phaûn löïc. 
2. Veõ bieåu ñoà Mx vaø Qy. 
3. Tìm troïng taâm vaø tính moâ men quaùn tính chính trung taâm Ix. 
4. Tính �max vaø �min 

 

16

12

4

44

Hình 7.35 

5cm  

10cm

15cm
30cm

5cm  10cm

20cm

5cm  

a

q

A
C DB

2a

qa22qa

a
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Baøi 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cho daàm console AB chòu löïc vaø coù maët caét ngang nhö hình 1.
1. Veõ bieåu ñoà noäi löïc Mx, Qy 
2. Xaùc ñònh troïng taâm C cuûa maët caét ngang vaø tính moment quaùn tính chính trung 

taâm Jx 
3. Xaùc ñònh [q] töø ñieàu kieän beàn veà öùng suaát phaùp vaø öùng suaát tieáp cuûa thanh AB 
4. Tính chuyeån vò ñöùng cuûa ñieåm B vôùi q ñaõ choïn ôû caâu 3 . 
Cho bieát: a = 1m, [�]k= [�]n= [�]= 16kN/cm2, E =2.105 KN/cm2 

 
Baøi 21 

Cho heä chòu löïc vaø coù maët caét ngang nhö hình veõ, heä toaï ñoä XCY laø heä truïc quaùn tính 
chính trung taâm cuûa maët caét ngang

1. Tính caùc phaûn löïc 
2. Veõ bieåu ñoà Mx, Qy 
3. Tính öùng suaát phaùp �max, �min taïi maët caét nguy hieåm trong daàm 
4. Tính max�  
Cho bieát: q = 5 kN/m, a = 1m, Jx = 485.02 cm4   

 

Hình 1

A B
P=qa 

q

4a

12cm

4cm

4cm

8cm
X

Y

C

2a a

q
 P=2qa 

A B C

2a

D

 M=qa2
2 cm 2 cm 

10 cm 

8 cm 

2 cm 

5.92 cm 

4.08 cm 
X

Y

C
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Baøi 22 

 

Thanh ABC tieát dieän troøn, ñöôøng kính d chòu caùc taûi troïng nhö hình veõ.  
1. Veõ bieåu ñoà noäi löïc M, Q trong thanh ABC 
2. Cho a =50 cm, d =10cm, �  =16 KN/cm2. Haõy choïn [q] töø ñieàu kieän beàn cuûa thanh. 
 

 

 

Baøi 23 

 
Treân maët caét ngang hình chöõ nhaät bxh = 12cmx20cm coù noäi löïc Mx = 100 kNm, Qy = 200 
kN nhö hình veõ. 
1. Tính öùng suaát phaùp taïi caùc ñieåm A, B, C,D 
2. Tính öùng suaát tieáp taïi ñieåm D. 
 

2a

q

A B C

a

d
M = qa2

x

y

z

A

B

C

Qy

Mx

b

h
h/4

D
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Baøi 24                                     
 
 
 
 
  

 
 
 

Cho daàm console AB chòu löïc vaø coù maët caét ngang nhö hình veõ. (Chöa coù thanh 
BC) 

1. Veõ bieåu ñoà noäi löïc Mx, Qy 
2. Xaùc ñònh troïng taâm maët caét ngang vaø tính moâ men quaùn tính chính trung taâm Jx 
3. Tính öùng suaát �max, �min, �max  trong daàm 
4. Tính chuyeån vò ñöùng cuûa ñieåm B. 
5. Baây giôø gaén theâm thanh BC (neùt ñöùt treân hình) coù chieàu daøi 2a vaø coù tieát 

dieän F=4cm2
.  Haõy tính noäi löïc trong thanh BC. 

Cho bieát: q = 10 kN/m, a = 1m, E=20000 KN/cm2. 
Baøi 25 

 
Cho daàm ABC tieát dieän chöõ nhaät caïnh bxh, töïa ñôn va øchòu caùc taûi troïng nhö hình veõ.  

1. Tính caùc phaûn löïc lieân keát 
2. Veõ bieåu ñoà Qy vaø Mx (baèng chöõ) 
3. Cho bieát a=1m, h/b=1.5, q=50kN/m vaø � � 216 cm/kN�� . Choïn kích thöôùc cho 

pheùp cuûa tieát dieän 
4. Tính öùng suaát tieáp cöïc ñaïi trong daàm 
5. Veõ bieåu ñoà öùng suaát phaùp vaø öùng suaát tieáp taïi maët caét coù 

max
M  

          

P = qa/2

B

2aF

A

C

q

2a a

10cm

2cm

Y

X
8cm

2cm

C

a a

q

h

b
y

x
A B C

M = 2qa2

P=qa
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q  

 
Baøi 26                                      
  
 
 
 
  

Cho daàm console AB chòu löïc vaø coù maët caét ngang nhö hình 1a. 
1. Veõ bieåu ñoà noäi löïc Mx, Qy 
2. Xaùc ñònh troïng taâm maët caét ngang vaø tính moâ men quaùn tính chính trung taâm Jx 
3. Tính öùng suaát �max, �min, �max  trong daàm 
4. Tính chuyeån vò ñöùng cuûa ñieåm B. 
5. Baây giôø gaén theâm thanh BC (hình 1b) coù chieàu daøi 2a vaø coù tieát dieän F=4cm2

.  
Haõy tính noäi löïc trong thanh BC. 

Cho bieát: q = 5 kN/m, a = 2m, E=20000 KN/cm2. 
Baøi 27                                     
  
 
 
 
  

Cho daàm ABC coù maët caét ngang nhö hình veõ. Bieát: q = 10 kN/m, a = 1m 
1. Veõ bieåu ñoà Mx, Qy 
2. Xaùc ñònh troïng taâm maët caét ngang 
3. Tính moâmen quaùn tính ñoái vôùi heâ truïc chính trung taâm. 
4. Tính öùng suaát �max, �min trong daàm 

Baøi 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cho daàm ABC øchòu taûi troïng nhö hình veõ.  

1. Veõ bieåu ñoà moâ men uoán 
2. Xaùc ñònh öùng suaát phaùp lôùn nhaát (�k

max) vaø nhoû nhaát (�n
min) 

X

C

2 cm 2 cm 

10 cm 

2 cm

8 cm
A B

P=3qa

q

Hình 1a a a

X

Y

3a

q

A C
B

a

2

2cm

12cm

2 2 24cm

a
a

20 cm

C

a

60 cm

20 cm

40 cm

22
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3. Daàm coù ñoä cöùng khoâng ñoåi. Xaùc ñònh chuyeån vò thaúng taïi tieát dieän C.  
4. Cho bieát a = 1m, q = 2 kN/m vaø  E = 2.104 kN/cm2.  
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Ch−¬ng : më ®Çu. 
1. NhiÖm vô vµ ®èi t−îng m«n häc: 

• §Þnh nghÜa kÕt cÊu: KÕt cÊu lµ mét hay nhiÒu cÊu kiÖn ®−îc nèi ghÐp víi 
nhau theo nh÷ng quy luËt nhÊt ®Þnh, chÞu ®−îc sù t¸c dông cña c¸c t¸c nh©n bªn 
ngoµi nh− t¶i träng, nhiÖt ®é thay ®æi vµ chuyÓn vÞ c−ìng bøc. 

• NhiÖm vô m«n häc: Lµ mét m«n khoa häc chuyªn nghiªn cøu vÒ nguyªn 
lý, ph−¬ng ph¸p tÝnh néi lùc vµ chuyÓn vÞ cña kÕt cÊu. §¶m b¶o cho kÕt cÊu cã 
®ñ c−êng ®é, ®é cøng vµ ®é æn ®Þnh trong qu¸ tr×nh khai th¸c, kh«ng bÞ ph¸ 
ho¹i. 

• §èi t−îng nghiªn cøu cña m«n häc rÊt phong phó vµ ®a d¹ng. §èi víi 
nghµnh x©y dùng C«ng tr×nh ta chñ yÕu nghiªn cøu hÖ thanh. 

• So víi m«n häc SBVL th× c¶ hai m«n häc ®Òu cã chung mét néi dung 
nh−ng ph¹m vi nghiªn cøu th× kh¸c nhau. SBVL nghiªn cøu c¸ch tÝnh ®é bÒn, 
®é cøng vµ ®é æn ®Þnh cña tõng cÊu kiÖn riªng rÏ. Cßn C¬ häc kÕt cÊu nghiªn 
cøu toµn bé c«ng tr×nh gåm nhiÒu cÊu kiÖn riªng rÏ liªn kÕt víi nhau t¹o nªn 
mét kÕt cÊu cã ®ñ kh¶ n¨ng chÞu lùc. 

• Trong thùc tÕ ta th−êng gÆp hai bµi to¸n: 

• Bµi to¸n 1: Bµi to¸n kiÓm tra: Khi ®· biÕt râ h×nh d¹ng, kÝch th−íc cña kÕt 
cÊu còng nh− biÕt tr−íc c¸c nguyªn nh©n t¸c dông bªn ngoµi. Ta ph¶i x¸c ®Þnh 
tr¹ng th¸i néi lùc vµ biÕn d¹ng cña hÖ nh»m kiÓm tra xem c«ng tr×nh cã ®¶m 
b¶o ®ñ bÒn, ®ñ cøng vµ æn ®Þnh hay kh«ng. 

• Bµi to¸n 2: Bµi to¸n thiÕt kÕ: Tøc lµ ph¶i x¸c ®Þnh h×nh d¸ng, kÝch thø¬c 
cña c«ng tr×nh mét c¸ch hîp lý ®Ó c«ng tr×nh cã ®ñ ®iÒu kiÖn bÒn, ®iÒu kiÖn 
cøng vµ æn ®Þnh d−íi t¸c dông cña nh©n tè bªn ngoµi. 

2. S¬ ®å tÝnh cña kÕt cÊu: 

• S¬ ®å tÝnh cña kÕt cÊu lµ h×nh ¶nh ®¬n gi¶n ho¸ mµ vÉn ®¶m b¶o ph¶n ¸nh 
®−îc s¸t víi sù lµm viÖc cña kÕt cÊu . 

• Trong thùc tÕ, ®Ó chuyÓn c«ng tr×nh thùc tÕ vÒ s¬ ®å tÝnh cña nã ta cÇn thùc 
hiÖn theo hai b−íc biÕn ®èi . 

o B−íc 1: ChuyÓn C«ng tr×nh thùc tÕ vÒ s¬ ®å cña C«ng tr×nh theo nguyªn t¾c 
sau: 
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- Thay c¸c thanh b»ng ®−êng trôc, thay c¸c b¶n hoÆc vá b»ng c¸c mÆt trung 
gian. 

- Thay c¸c tiÕt diÖn b»ng c¸c ®Æc tr−ng h×nh häc cña nã nh− : DiÖn tÝch F vµ 
m« men qu¸n tÝnh A.... ®Ó tÝnh to¸n . 

- Thay c¸c thiÕt bÞ tùa b»ng c¸c liªn kÕt tùa lý t−ëng. 

- Mèi liªn kÕt gi÷a c¸c ®Çu thanh quy vÒ hai d¹ng: Khíp vµ Nèi cøng. 

- §−a t¶i träng t¸c dông vÒ trôc cña nã dø¬i d¹ng ba lo¹i chÝnh lµ: T¶i träng 
tËp trông , t¶i träng ph©n bè vµ m« men tËp trông . 

o B−íc 2: ChuyÓn S¬ ®å cña C«ng tr×nh vÒ S¬ ®å tÝnh . 

 VÝ dô 1: S¬ ®å tÝnh cña cÇu dÇm gi¶n ®¬n. 

P1 P2

a b c
l  

 KÕt luËn: Lùa chän S¬ ®å tÝnh lµ c«ng viÖc rÊt phøc t¹p vµ ®a d¹ng, mét 
C«ng tr×nh cã thÓ cã nhiÒu S¬ ®å tÝnh nh−ng sÏ cã mét S¬ ®å tÝnh hîp lý nhÊt. 

3. Ph©n lo¹i kÕt cÊu: Gåm c¸c h×nh thøc ph©n lo¹i: 

a. Ph©n lo¹i theo cÊu t¹o trong kh«ng gian : 

- KÕt cÊu hÖ thanh: HÖ mét thanh( DÇm cét ) vµ HÖ nhiÒu thanh( Vßm , khung, 
dµn, dÇm ghÐp .) 

- KÕt cÊu vá máng . 

- KÕt cÊu ®Æc. 
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b. Ph©n lo¹i theo sù nèi tiÕp gi÷a c¸c thanh :  

- Dµn khíp. 

- DÇm.  

- Khung. 

- Vßm 

- HÖ liªn hîp gi÷a 

 dÇm vµ dµn... 

 

 

 

c. Ph©n lo¹i theo ph¶n lùc gèi : 

- HÖ cã lùc ®Èy ngang: VÝ dô nh− vßm, khung. 

- HÖ kh«ng cã lùc ®Èy ngang. VÝ dô nh− DÇm, dµn. 

d. Ph©n lo¹i theo ph−¬ng ph¸p tÝnh: 

- KÕt cÊu tÜnh ®Þnh. 

- KÕt cÊu siªu tÜnh. 

4. Ph©n lo¹i liªn kÕt: 

- Ngµm: Khi gi¶i phãng liªn kÕt ngµm sÏ cã ba thµnh phÇn ph¶n lùc: R, H, M 
do  ngµm ng¨n c¶n sù dÞch chuyÓn cña kÕt cÊu theo c¶ 3 ph−¬ng:Th¼ng 
®øng,n»m ngang vµ chuyÓn vÞ gãc quay. 

- Gèi cè ®Þnh: Khi gi¶i phãng liªn kÕt Gèi cè ®Þnh sÏ cã hai thµnh phÇn ph¶n 
lùc: R, H do Gèi cè ®Þnh ng¨n c¶n sù dÞch chuyÓn cña kÕt cÊu theo 2 
ph−¬ng:Th¼ng ®øng, n»m ngang. 

- Gèi di ®éng: Khi gi¶i phãng liªn kÕt Gèi di ®éng sÏ cã mét thµnh phÇn ph¶n 
lùc: R. do  Gèi di ®éng ng¨n c¶n sù dÞch chuyÓn cña kÕt cÊu theo 1ph−¬ng cña 
gèi di ®éng. 

- Ngµm tr−ît: Khi gi¶i phãng liªn kÕt Ngµm tr−ît sÏ cã hai thµnh phÇn ph¶n 
lùc: M, H do  Ngµm tr−ît ng¨n c¶n sù dÞch chuyÓn cña kÕt cÊu theo 1ph−¬ng 
cña gèi di ®éng vµ ng¨n c¶n chuyÓn vÞ gãc xoay. 

DÇm

C«ng son

Vßm

Cét Cét Khung

Dµn
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Ngµm

Gèi cè ®Þnh

Gèi di ®éng

Ngµm tr−ît

R

M
H

R

R

H

H
M

Khíp trung gian H

VV

Lo¹i liªn kÕt Liªn kÕt Ph¶n lùc liªnkÕt

Khíp nèi ®Êt H

R

Liªn kÕt ®¬n N

V
Liªn kÕt ®¬n
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5. C¸c Gi¶ thiÕt trong C¬ häc kÕt cÊu - Nguyªn lý céng t¸c dông: 

a. C¸c Gi¶ thiÕt:  

- Gi¶ thiÕt vËt liÖu lµ ®µn håi tuyÖt ®èi vµ tu©n theo §Þnh luËt Huck. 

- Gi¶ thiÕt biÕn d¹ng vµ chuyÓn vÞ trong hÖ rÊt nhá. Sau khi chÞu t¸c dông cña 
ngo¹i lùc ta vÉn dïng s¬ ®å ban ®Çu ®Ó tÝnh . 

b. Nguyªn lý céng t¸c dông: 

Ph¸t biÓu nguyªn lý: Mét ®¹i l−îng nµo ®ã (Ph¶n lùc, néi lùc, chuyÓn vÞ 

....) do mét sè nguyªn nh©n (Ngo¹i lùc, nhiÖt ®é thay ®æi, chuyÓn vÞ c−ìng bøc 

....) ®ång thêi t¸c dông lªn kÕt cÊu g©y ra ®−îc xem nh− tæng ®¹i sè hay tæng 
h×nh häc nh÷ng gi¸ trÞ thµnh phÇn cña ®¹i l−îng ®ã do tõng nguyªn nh©n t¸c 
dông riªng rÏ g©y ra. 
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Ch−¬ng 1: ph©n tÝch cÊu t¹o h×nh häc  

cña kÕt cÊu. 
1.1: Môc ®Ých vμ c¸c kh¸i niÖm. 

1. HÖ kh«ng biÕn h×nh: 

§Þnh nghÜa: HÖ kh«ng biÕn h×nh lµ hÖ khi chÞu t¸c dông cña t¶i träng vÉn 
gi÷ nguyªn ®−îc h×nh d¹ng h×nh häc ban ®Çu cña nã nÕu ta xem biÕn d¹ng ®µn 
håi cua kÕt cÊu rÊt nhá hoÆc xem c¸c cÊu kiÖn lµ tuyÖt ®èi cøng. 

P P P

 

2. HÖ biÕn h×nh: 

§Þnh nghÜa: HÖ kh«ng biÕn h×nh lµ hÖ khi chÞu t¸c 

dông cña t¶i träng sÏ thay ®æi h×nh d¹ng h×nh häc  

ban ®Çu.  

3. HÖ biÕn h×nh tøc thêi:  

§Þnh nghÜa: Lµ hÖ khi chÞu t¸c dông cña t¶i träng  

sÏ thay ®æi h×nh d¹ng h×nh häc v« cïng bÐ sau ®ã hÖ 

 sÏ chuyÓn thµnh hÖ kh«ng biÕn h×nh.  

4. Môc ®Ých : 

Môc ®Ých cña Ch−¬ng nµy lµ nh»m  trang bÞ c¸c kiÕn thøc: 

- §Ó ph©n biÖt kÕt cÊu cã biÕn d¹ng h×nh häc hay kh«ng. 

- ThiÕt kÕ T¹o kÕt cÊu míi....  

 

 

 

 

 

 

P

P

δ

a b
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1.2. BËc tù do vμ c¸c lo¹i liªn kÕt. 

1. §Þnh nghÜa:  

 BËc tù do lµ c¸c th«ng sè h×nh häc cã thÓ biÕn ®æi mét c¸ch ®éc lËp ®Ó x¸c 
®Þnh vÞ trÝ cña vËt trong hÖ to¹ ®é.  

2. BËc tù do cña mét ®iÓm trong mÆt ph¼ng:  

Mét ®iÓm trong mÆt ph¼ng cã hai bËc tù do.  

3. BËc tù do cña mét vËt trong mÆt ph¼ng:  

Mét vËt trong mÆt ph¼ng cã ba bËc tù do.  

y

x

A

O xA

yA

α
O xA

A

y

x

yA
ϕ

B

 

4. C¸c lo¹i liªn kÕt: 

a. Liªn kÕt ®¬n: Liªn kÕt ®¬n lµ mét thanh cã hai ®Çu khíp.  

• Mét Liªn kÕt ®¬n chØ khö ®−îc mét bËc tù do. 

N
Liªn kÕt ®¬n

 

b. Liªn kÕt khíp: 

• Khíp ®¬n: Nèi hai miÕng cøng. Mét khíp ®¬n khö hai bËc tù do. 

V

H
Khíp ®¬nKhíp ®¬n

 

• Khíp kÐp: Nèi nhiÒu miÕng cøng.  
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Khíp kÐp

 

• §é phøc t¹p cña khíp kÐp tÝnh theo c«ng thøc:  

     P= n-1  

Trong ®ã: n lµ sè tÊm cøng.  

Mét khíp kÐp khö : 2(n-1) bËc tù do.  

c. Liªn kÕt hµn: 

Mét Liªn kÕt hµn khö  ba bËc tù do. 

Nk

Qk

Mk Nkk
Liªn kÕt hµn

 

5. C«ng thøc tÝnh BËc tù do cña kÕt cÊu: 

a. C«ng thøc tæng qu¸t :  

• KÕt cÊu cã nèi ®Êt : 

W = 3T - 2C - Lo. 

Trong ®ã :  

W : BËc tù do. 

T : Sè tÊm cøng. 

C : Sè khíp ®¬n. 

Lo : Sè Liªn kÕt ®¬n nèi víi ®Êt.  

• KÕt cÊu kh«ng nèi ®Êt :  

 Do mét tÊm cøng chØ cÇn 3 Liªn kÕt ®Ó nèi víi ®Êt lµ ®ñ nªn trong tr−êng 
hîp nµy: Lo =3. 

V = 3T - 2C - 3. 

b. C«ng thøc tÝnh bËc tù do cña dµn:  

• KÕt cÊu cã nèi ®Êt :  
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W = 2D – L – Lo. 

 Trong ®ã :  W : BËc tù do. 

    D : Sè tiÕt ®iÓm cña dµn. 

    L : Sè thanh trong dµn. 

    Lo : Sè Liªn kÕt ®¬n nèi víi ®Êt. 

• KÕt cÊu kh«ng nèi ®Êt :  

V = 2D - L - 3. 

c. Mét sè vÝ dô: TÝnh bËc tù do cña c¸c kÕt cÊu sau: 

a, b, c,  

• KÕt cÊu dµn cã nèi ®Êt : 

W = 2D - L - Lo. 

a,  W = 2.4 – 6 – 3 = -1; 

b,  W = 2.4 – 5 – 3 = 0; 

c,  W = 2.4 – 4 – 3 = 1; 

d,  W = 3T - 2C - Lo. 

      W = 3.4 – 2.3 – 6 = 0; 

 

d, 

e,  W = 3T - 2C - Lo. 

      W = 3.4 – 2.4 – 5 = -1; 

 

e, 
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1.3. C¸c quy luËt cÊu t¹o nªn kÕt cÊu kh«ng biÕn h×nh. 

1. Quy luËt 1:  

• Ph¸t biÓu: Hai tÊm cøng nèi víi nhau bëi ba Liªn kÕt kh«ng giao nhau t¹i 
mét ®iÓm th× t¹o thµnh kÕt cÊu (tÊm cøng míi) kh«ng biÕn d¹ng h×nh häc. 

• H×nh vÏ :  

∞

I II

I

II

I II

1

2

3

1

2

3

A B

 

2. Quy luËt 2: 

• Ph¸t biÓu: Ba tÊm cøng nèi víi nhau bëi ba khíp kh«ng cïng n»m trªn  mét 
®−êng th¼ng th× t¹o thµnh kÕt cÊu (tÊm cøng míi) kh«ng biÕn d¹ng h×nh häc. 

• H×nh vÏ :  

PI
II

1

2

3 III

II

III

I
I II

III

1 21 3

32

 

 

3. Quy luËt 3 (Quy luËt ph¸t triÓn tÊm cøng). 

• Ph¸t biÓu: Mét ®iÓm nèi víi mét tÊm cøng b»ng hai liªn kÕt ®¬n kh«ng 
cïng n»m trªn mét ®−êng th¼ng th× t¹o thµnh kÕt cÊu (tÊm cøng míi) kh«ng 
biÕn d¹ng h×nh häc. 

• H×nh vÏ :  

 

I

1

2

A

I

1

2

A
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1.4. C¸c VÝ dô ¸p dông. 

Môc ®Ých cña kh¶o s¸t cÊu t¹o h×nh häc cña kÕt cÊu lµ xem kÕt cÊu lµ biÕn 
d¹ng h×nh häc hay kh«ng. 

Nh− vËy mét kÕt cÊu kh«ng biÕn d¹ng h×nh häc cÇn ph¶i cã hai ®iÒu kiÖn: 

- §iÒu kiÖn cÇn: §é tù do cña kÕt cÊu : W <= 0. (§ñ hoÆc thõa liªn kÕt ). 

- §iÒu kiÖn ®ñ : CÊu t¹o cña kÕt cÊu ph¶i phï hîp víi c¸c quy luËt  cÊu t¹o 
nªn kÕt cÊu kh«ng biÕn h×nh.  

VËy ®Ó ph©n tÝch cÊu t¹o h×nh häc cña mét kÕt cÊu ta thùc hiÖn theo hai 
b−íc: 

- X¸c ®Þnh bËc tù do: W. 

- Ph©n tÝch cÊu t¹o h×nh häc cña kÕt cÊu tøc lµ xem kÕt cÊu cã phï hîp víi c¸c 
quy luËt cÊu t¹o nªn kÕt cÊu kh«ng. 

1. VÝ dô 1: Kh¶o s¸t cÊu t¹o h×nh häc cña kÕt cÊu sau: 

I

II

A B

 

- X¸c ®Þnh bËc tù do: W = 3T - 2C - Lo = 0 => KÕt cÊu ®ñ Liªn kÕt. 

- Ph©n tÝch cÊu t¹o h×nh häc: DÇm AB lµ mét tÊm cøng nèi víi ®Êt lµ tÊm 
cøng thø 2 b»ng ba liªn kÕt ®¬n (T¹i A cã 2 liªn kÕt ®¬n, t¹i B cã mét Liªn kÕt 
®¬n) kh«ng ®ång quy t¹i mét ®iÓm. VËy theo quy luËt 1 th× kÕt cÊu lµ kh«ng 
biÕn d¹ng h×nh häc. 

2. VÝ dô 2: Kh¶o s¸t cÊu t¹o h×nh häc cña kÕt cÊu sau: 

K

CB

A
E

I

II

III

D
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- X¸c ®Þnh bËc tù do: W = 3T - 2C – Lo = 3.3 - 2.2 – 5 =0 

 => KÕt cÊu ®ñ Liªn kÕt. 

- Ph©n tÝch cÊu t¹o h×nh häc: Ba tÊm cøng CD, BCE vµ tr¸i ®Êt nèi víi nhau 
tõng ®«i mét bëi 3 khíp ®¬n kh«ng th¼ng hµng K, C, D. VËy theo quy luËt 2 th× 
kÕt cÊu lµ kh«ng biÕn d¹ng h×nh häc. 

2. VÝ dô 2: Kh¶o s¸t cÊu t¹o h×nh häc cña kÕt cÊu sau:  

 

III

I II

1 3

2

 

 

- X¸c ®Þnh bËc tù do: W = 2C - T – Lo = 2.6 – 8 – 4 =0   

 => KÕt cÊu ®ñ Liªn kÕt. 

- Ph©n tÝch cÊu t¹o h×nh häc: Ba tÊm cøng I, II vµ tr¸i ®Êt nèi víi nhau tõng 
®«i mét bëi 3 khíp ®¬n kh«ng th¼ng hµng 1, 2, 3. VËy theo quy luËt 2 th× kÕt 
cÊu lµ kh«ng biÕn d¹ng h×nh häc. 
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Ch−¬ng II: tÝnh néi lùc cña kÕt cÊu ph¼ng 

tÜnh ®Þnh chÞu t¸c dông cña t¶i träng tÜnh. 
 

2.1. TÝnh chÊt chÞu lùc cña kÕt cÊu tÜnh ®Þnh  

vμ ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh néi lùc. 

1. Kh¸i niÖm kÕt cÊu tÜnh ®Þnh.  

• KÕt cÊu tÜnh ®Þnh lµ kÕt cÊu ph¶i ®¶m b¶o hai ®iÒu kiÖn: 

- BËc tù do: W=0. 

- Kh«ng biÕn h×nh . 

DÇm

C«ng son

Vßm

Cét Cét Khung

Dµn  

 

• KÕt cÊu tÜnh ®Þnh cã thÓ lµ mét bé phËn (DÇm gi¶n ®¬n, DÇm mót thõa hay 
c«ng son, cét) cã thÓ gåm nhiÒu bé phËn ghÐp l¹i víi nhau trong ®ã cã kÕt cÊu 
chÝnh vµ kÕt cÊu phô thuéc. 

- KÕt cÊu chÝnh lµ kÕt cÊu kh«ng biÕn h×nh cã thÓ tån t¹i ®éc lËp. 

- KÕt cÊu phô thuéc lµ kÕt cÊu ph¶i dùa vµo kÕt cÊu kh¸c míi ®øng v÷ng  

 

KÕt cÊu phô 1KÕt cÊu chÝnh KÕt cÊu phô 2  
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• §Ó tÝnh vµ vÏ biÓu ®å néi lùc cña kÕt cÊu tÜnh ®Þnh ta chØ cÇn dïng 3 ph−¬ng 
tr×nh c©n b»ng tÜnh häc: 

 

 

2. TÝnh chÊt chÞu lùc cña kÕt cÊu tÜnh ®Þnh: 

a. §Æc ®iÓm 1: 

- NÕu kÕt cÊu tÜnh ®Þnh gåm nhiÒu bé phËn hîp thµnh trong ®ã cã bé phËn 
chÝnh vµ bé phËn phô thuéc th×: 

o Khi lùc t¸c dông lªn bé phËn chÝnh th× chØ bé phËn chÝnh cã néi 
lùc cßn bé phËn phô thuéc kh«ng cã néi lùc. 

o Khi lùc t¸c dông lªn bé phËn phô thuéc th× c¶ bé phËn chÝnh vµ bé 
phËn phô thuéc cã néi lùc. 

VÝ dô: XÐt kÕt cÊu nh− trªn h×nh vÏ. 

P1 P2 P3

P2

P1

P3

P2

P1

P3

RF
RE

RE
RD

RBRA

A B C ED F

 

Ta nhËn thÊy: 

- ABC lµ bé phËn chÝnh. 

- CDE lµ bé phËn phô cña ABC. 

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

=

=

=

∑
∑
∑

0

0

0

im

Y

X
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- EF lµ bé phËn phô cña CDE. 

- NÕu chØ cã lùc P1 th× bé phËn CDE vµ EF kh«ng cã néi lùc . 

- NÕu chØ cã lùc P2 th× c¶ bé phËn CDE vµ ABC cã néi lùc, cßn EF kh«ng cã 
néi lùc. 

- NÕu chØ cã lùc P3 th× c¶ 3 bé phËn EF, CDE vµ ABC cã néi lùc. 

b. §Æc ®iÓm 2: 

D−íi t¸c dông cña nhiÖt ®é thay ®æi vµ chuyÓn vÞ c−ìng bøc th× kÕt cÊu tÜnh 
®Þnh chØ bÞ biÕn d¹ng mµ kh«ng ph¸t sinh néi lùc . 

 

Δ

RA=0

RB=0

RA=0 RB=0

t1

t2

(t2<t1)

A B A B

 

 

c. §Æc ®iÓm 3: 

NÕu cã mét hÖ lùc c©n b»ng t¸c dông lªn mét bé phËn kh«ng biÕn d¹ng h×nh 
häc cña kÕt cÊu tÜnh ®Þnh th× chØ cã bé phËn ®ã ph¸t sinh néi lùc cßn c¸c bé 
phËn kh¸c kh«ng cã néi lùc. 

 

A
2P

DC

P P
a a

BE

P

P

Pa

P P

a

Pa Pa

P P P

N Q

M
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d. §Æc ®iÓm 4: 

Khi trªn mét bé phËn kh«ng biÕn d¹ng h×nh häc cña kÕt cÊu cã lùc t¸c dông 
nÕu ta thay lùc ®ã b»ng mét hÖ lùc t−¬ng ®−¬ng th× néi lùc trong bé phËn ®ã sÏ 
thay ®æi cßn c¸c bé phËn kh¸c kh«ng thay ®æi. 

 

P

C

a

A

a

E B

P

D
2P

y2y1

y1 y2

 

 

e. §Æc ®iÓm 5: 

NÕu ta thay ®æi cÊu t¹o cu¶ mét bé phËn kh«ng biÕn d¹ng h×nh häc nµo ®ã 
trong kÕt cÊu th× néi lùc trong bé phËn Êy sÏ thay ®æi cßn c¸c bé phËn kh¸c néi 
lùc kh«ng thay ®æi. 

3. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh néi lùc trong kÕt cÊu tÜnh ®Þnh : 

§Ó x¸c ®Þnh néi lùc trong kÕt cÊu tÜnh ®Þnh ta chØ cÇn sö dông 3 ph−¬ng 
tr×nh c©n b»ng tÜnh häc c¬ b¶n. 

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

=

=

=

∑
∑
∑

0

0

0

im

Y

X
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2.2. TÝnh vμ vÏ c¸c biÓu ®å néi lùc cña DÇm ph¼ng tÜnh ®Þnh . 

1. Ph©n lo¹i DÇm ph¼ng tÜnh ®Þnh: 

a. DÇm gi¶n ®¬n:  

A B

l  

b. DÇm mót thõa: 

A B

l l2l1

C D

 

 

c. DÇm c«ng son: 

l

A B

 

d. DÇm tÜnh ®Þnh nhiÒu nhÞp: 

DÇm tÜnh ®Þnh nhiÒu nhÞp lµ DÇm ®−îc cÊu t¹o bëi c¸c DÇm gi¶n ®¬n, DÇm 
mót thõa hoÆc DÇm c«ng son vµ ®ù¬c nèi víi nhau bëi c¸c khíp trong ®ã cã bé 
phËn chÝnh vµ bé phËn phô thuéc. 

 

A FEDCB

DC
E F

A B A B

BA

DC
E F

C D E F

E F

FEDC

C DDC
E F

C D E FA

A

A

A

Lo¹i 1 Lo¹i 2
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2. TÝnh vµ vÏ c¸c biÓu ®å néi lùc cña DÇm tÜnh ®Þnh . 

Thùc hiÖn theo tr×nh tù sau: 

- B−íc 1: Ph©n tÝch ®−îc quan hÖ gi÷a c¸c ®o¹n  dÇm xem  DÇm nµo lµ DÇm 
chÝnh DÇm nµo lµ DÇm phô thuéc. 

-B−íc 2: TÝnh c¸c ph¶n lùc cña c¸c ®o¹n dÇm phô thuéc tr−íc sau ®ã truyÒn 
ph¶n lùc ®ã xuèng DÇm chÝnh th«ng qua c¸c Liªn kÕt trung gian. (Khíp hoÆc 
liªn kÕt ®¬n). TiÕp ®ã ta tÝnh c¸c ph¶n lùc trªn DÇm chÝnh. 

- B−íc 3: VÏ c¸c biÓu ®å néi lùc cho tõng ®o¹n dÇm riªng lÎ sau ®ã ghÐp c¸c 
biÓu ®å ®ã l¹i víi nhau ta ®−îc biÓu ®å néi lùc cña toµn DÇm . 

3. VÝ dô1: H·y tÝnh vµ vÏ biÓu ®å m« men, lùc c¾t cña kÕt cÊu  sau: 

7m 3m 6m

10 KN/m20 KN

A B D
C

A
DC

B

C D
10 KN/m

RC=30 KN
RD=30 KN

BA
RB=755/7 KNRA=-195/7 KN

195
11.25

45

80 50
30

30

195/7

M

Q

KN.m

KN

 

Gi¶i 

• B−íc 1: Ph©n tÝch ®−îc quan hÖ gi÷a c¸c ®o¹n  dÇm :  
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 Ta thÊy nÕu bá khíp C th× dÇm ABC vÉn kh«ng biÕn h×nh cßn DÇm CD bÞ 
biÕn h×nh. VËy DÇm ABC lµ DÇm chÝnh cßn CD lµ DÇm Phô thuéc. 

• B−íc 2: TÝnh c¸c ph¶n lùc cña c¸c ®o¹n dÇm theo tr×nh tù: DÇm Phô 
thuéc tr−íc, DÇm chÝnh sau. C¸c ph¶n lùc ®−îc tÝnh vµ ghi trªn h×nh vÏ. 

• B−íc 3: VÏ c¸c biÓu ®å néi lùc cho tõng ®o¹n dÇm . 

§o¹n CD: XÐt mÆt c¾t 1-1 c¸ch C ®o¹n z ( 0 mZ 6≤≤ ) 

 XÐt c©n b»ng phÇn DÇm bªn tr¸i mÆt c¾t 1-1: 

 

0
2
.10.0

2

=+−⇒=∑ zzRcMm zz  

).5( zRczM z −=⇒    

zRcQ
zQRcY

z

z

10
0.100

−=⇒

=−−⇒=∑  

- T¹i C: z=0 => Mz = 0; Qz = 20 KN. 

- T¹i D: z=6m => Mz = 0 KN.m; Qz = -30 KN. 

- §iÓm cùc trÞ: z = 3m => Mz = 45 KN.m; 

C¸c ®o¹n DÇm cßn l¹i ta vÏ t−¬ng tù. 

VÝ dô 2: VÏ nhanh c¸c biÓu ®å néi lùc sau: 

M=1

BA

l

l

A B

M=1M=1

l

A B

M=1M=1

RA=1/l RB=1/l

RB=0RA=0 RB=2/lRA=2/l

l

A

RA=1/l

M=1

B

RB=1/l

1/2

1/2

1

1

1

11

 

DC
10 KN/m

6m

C
10 KN/m

D

RC=30 KN
RC=30 KNz

1

1

RC

z

10 KN/m
C Mz

Nz

Qz
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l

q q

l

M

Q

N N

Q

M

2

2lq

2lq
8

acos.ql

asin.ql

2lq
8

2
cos. alq

ql .sin a

coslq
2
. α

 

3. NhËn xÐt: 

Tõ c¸c vÝ dô trªn ta thÊy : 

1) BiÓu ®å m« men bao giê còng ®−îc vÏ vÒ phÝa thí chÞu kÐo cña thanh. 

2) M« men t¹i khíp b»ng kh«ng. NÕu t¹i mÆt c¾t s¸t khíp cã m« men 
ngo¹i lùc t¸c dông th× m« men néi lùc t¹i vÞ trÝ ®ã còng b»ng m« men ngo¹i lùc. 

3) Trªn ®o¹n thanh cã trôc thanh lµ th¼ng nÕu kh«ng cã ngo¹i lùc t¸c dông 
th× biÓu ®å m« men sÏ biÕn thiªn theo ®−êng th¼ng, nÕu trªn ®ã cã t¶i träng r¶i 
®Òu t¸c dông th× biÓu ®å m« men sÏ biÕn thiªn theo quy luËt Parabol bËc 2. 

4) M« men t¹i mét mÆt c¾t nµo ®ã lu«n c©n b»ng vµ sÏ b»ng tæng m« men 
cña c¸c lùc thuéc nöa bªn ph¶i hay bªn tr¸i cña mÆt c¾t ®ã g©y ra. 

5) Khi vÏ biÓu ®å néi lùc kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i x¸c ®Þnh tÊt c¶ c¸c ph¶n lùc 
t¹i c¸c gèi tùa mµ ta chØ cÇn tÝnh c¸c ph¶n lùc cÇn thiÕt phôc vô cho viÖc vÏ biÓu 
®å . 

6) BiÓu ®å lùc c¾t cã thÓ vÏ theo 2 c¸ch : 

 C¸ch 1: VÏ dùa vµo c¸c ph¶n lùc gèi ®· tÝnh. 

C¸ch 2: VÏ th«ng qua biÓu ®å m« men ®· vÏ ®−îc dùa vµo quan hÖ gi÷a m« 
men vµ lùc c¾t: §¹o hµm m« men sÏ cho ta lùc c¾t. 
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7) BiÓu ®å m« men lu«n vÏ vÒ phÝa thí c¨ng cña thanh nªn kh«ng cÇn cã 
dÊu. 

BiÓu ®å lùc c¾t nhÊt thiÕt ph¶i cã dÊu theo quy −íc trong m«n häc SBVL tøc 
lµ: 

- Lùc c¾t lµm ph©n tè quay cïng chiÒu Kim ®ång hå lµ lùc c¾t +. 

- Lùc c¾t lµm ph©n tè quay ng−îc chiÒu Kim ®ång hå lµ lùc c¾t -. 

- Lùc däc lµ lùc kÐo sÏ lµ +. 

- Lùc däc lµ lùc nÐn sÏ lµ -. 

 

Q>0Q>0 Q<0Q<0

N>0N>0 N<0N<0
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2.2. TÝnh vμ vÏ c¸c biÓu ®å néi lùc cña khung ph¼ng tÜnh ®Þnh . 

1. Ph©n lo¹i khung ph¼ng tÜnh ®Þnh: 

a. Khung gi¶n ®¬n: 

Khung gi¶n ®¬n lµ khung ®−îc cÊu t¹o bëi mét thanh g·y khóc. 

 

 

 

b. Khung ba khíp: 

Khung ba khíp lµ khung ®−îc cÊu t¹o bëi hai thanh ®−îc nèi víi nhau vµ 
nèi víi ®Êt b»ng 3 khíp ®¬n kh«ng th¼ng hµng. 

 

c. Khung ghÐp: 

Khung ghÐp lµ khung ®−îc cÊu t¹o gåm nhiÒu bé phËn trong ®ã cã bé phËn 
chÝnh vµ bé phËn phô thuéc. 

 

 

2. C¸ch TÝnh vµ vÏ c¸c biÓu ®å néi lùc cña khung ph¼ng tÜnh ®Þnh . 
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a. So s¸nh vÒ mÆt cÊu t¹o vµ ph−¬ng thøc chÞu lùc gi÷a dÇm ph¼ng tÜnh 
®Þnh vµ khung ph¼ng tÜnh ®Þnh : 

- XÐt hai kÕt cÊu sau: 

q
A B

P

q

q q

P

l aa a

b

 

 

• Ta thÊy vÒ mÆt cÊu t¹o th× khung gi¶n ®¬n ®−îc cÊu t¹o tõ mét thanh g·y 
khóc cßn dÇm gi¶n ®¬n lµ thanh th¼ng. VËy DÇm gi¶n ®¬n lµ tr−êng hîp ®Æc 
biÖt cña khung gi¶n ®¬n. 

• VÒ mÆt chÞu lùc: 

- VÒ lý thuyÕt th× c¶ DÇm vµ khung ®Òu chÞu lùc theo hai ph−¬ng: Th¼ng ®øng 
vµ ngang. 

- Trong thùc tÕ th× DÇm chñ yÕu chÞu lùu theo ph−¬ng th¼ng ®øng cßn khung 
th× chÞu lùc theo c¶ hai ph−¬ng. 

b. C¸ch TÝnh vµ vÏ c¸c biÓu ®å néi lùc cña khung ph¼ng tÜnh ®Þnh . 

Qua viÖc ph©n tÝch so s¸nh kÕt cÊu DÇm vµ khung ë trªn ta rót ra kÕt luËn: 

Ph−¬ng ph¸p tÝnh khung tÜnh ®Þnh vµ DÇm tÜnh ®Þnh hoµn toµn gièng nhau. 
Tuy nhiªn ®èi víi khung ba khíp ta ph¶i thùc hiÖn theo tr×nh tù tÝnh to¸n sau: 

- B−íc 1: XÐt c©n b»ng cña toµn khung : 

R

H A

B

C

A

A

BR

BH

1

1

C

A

AR

H A
B

BH

R
B

VC

HC

CV

C

 

Dïng ph−¬ng tr×nh :  ∑MA = 0 => f(RB,HB) = 0;  (1) 
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      ∑MB = 0 => f(RA,HA) = 0;  (1’) 

- B−íc 2: Dïng mÆt c¾t 1-1 c¾t qua khíp trung gian C ( NÕu lµ khung 3 khíp 
cã thanh c¨ng th× ta c¾t qua c¶ thanh c¨ng DE). Sau ®ã xÐt c©n b»ng nöa bªn 
ph¶i khung (NÕu ë trªn ta dïng Ph−¬ng tr×nh ∑MA = 0) hoÆc xÐt c©n b»ng nöa 

bªn tr¸i khung (NÕu ë trªn ta dïng Ph−¬ng tr×nh ∑MB = 0).  

A

C

BA

AR

H

BR

1

1

D E D

H

RA

A A

E

RB

B

C

VC

C

CV

H

DEN N DE

 

Dïng ph−¬ng tr×nh :  

 ∑MC = 0 => f(RB,HB) = 0; (2) 

HoÆc    f(RA,HA) = 0;  (2’) 

- B−íc 3: KÕt hîp ph−¬ng tr×nh 1 vµ 2 ( HoÆc 1’ vµ 2’) ta gi¶i vµ tÝnh ®−îc c¸c 
ph¶n lùc gèi tùa. 

- B−íc 4: T×m c¸c ph¶n lùc Vc vµ Hc t¹i khíp trung gian C: 

XÐt c©n b»ng nöa bªn tr¸i hoÆc nöa bªn ph¶i mÆt c¾t 1-1: Dïng ph−¬ng tr×nh  

∑X = 0 => Hc 

∑Y = 0 => Vc 

- B−íc 5: VÏ biÓu ®å néi lùc cña khung sau khi ®· t×m ®−îc c¸c ph¶n lùc t¹i 
gèi tùa vµ gèi trung gian. 

c. Chó ý: 

• C¸c biÓu ®å néi lùc cña khung  ®−îc vÏ theo quy −íc cña DÇm. 

• BiÓu ®å néi lùc ®−îc vÏ theo tr×nh tù tõ ®Çu thanh vµo trong.  

• Sö dông ph−¬ng ph¸p c©n b»ng nót (Néi lùc t¹i nót ph¶i ®−îc c©n b»ng) ®Ó 
VÏ c¸c biÓu ®å néi lùc vµ ®Ó kiÓm tra kÕt qu¶.  

• Tr−êng hîp khung 3 khíp cã thanh c¨ng chÞu t¸c dung cña ngo¹i lùc ta thùc 
hiÖn theo tr×nh tù sau: 
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BR

D

H

RA

A A

EH

H

VC

C

E
1

1

RB

B

C

P
q

P
q

1VD

DH

EV

HE

VE

 

- XÐt c©n b»ng c¶ hÖ vµ dïng ph−¬ng tr×nh : ∑MA =0  =>  RB  

- T¸ch riªng thanh c¨ng DE vÏ biÓu ®å M« men vµ lùc c¾t cña thanh c¨ng, 
®ång thêi tÝnh ®−îc ph¶n lùc theo ph−ong th¼ng ®øng t¹i hai ®Çu khíp cña 
thanh c¨ng lµ VD ;VE cïng víi quan hÖ : HD = HE. 

- Dïng mÆt c¾t 1-1 c¾t qua khíp C vµ khíp D (HoÆc E): XÐt c©n b»ng nöa bªn 
ph¶i (NÕu ë trªn ta c¾t qua khíp E) hoÆc nöa bªn tr¸i (NÕu ë trªn ta c¾t qua 
khíp D) . 

- Dïng ph−¬ng tr×nh : ∑MC =0  =>  HB  (HE =  HD  ). 

- VÏ biÓu ®å néi lùc cña khung Sau khi tÝnh ®−îc c¸c ph¶n lùc. 

3. VÝ dô ¸p dông: 

a. VÝ dô 1: TÝnh vµ vÏ biÓu ®å m« men cña kÕt cÊu sau. 

10 KN/m

10 KN

B

D

F

A

CE

3m 8m

3m
6m

RA RB

BH

E

F

B

DC

A

60
45 90

30

M
KN.m

 

Gi¶i 

B−íc 1: TÝnh c¸c ph¶n lùc gèi: 
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KNRM AB 8
1950 ==>=∑ ; 

KNHX B 100 ==>=∑ ; 

KNRY B 8
450 ==>=∑ ; 

B−íc 2:VÏ biÓu ®å m« men. (h×nh vÏ) 

 

b. VÝ dô 2: TÝnh vµ vÏ biÓu ®å m« men cña kÕt cÊu sau. 

20 KN20 KN30 KN.m

10 KN/m

4m 4m 3m

2m
4m

A

D C E

B

F

AR

BR =58
BH  =23 KN

H  =37 KN
A

B
R 

FE

B

3m4m

4m

20 KN 20 KN

B
H

C
H V

C

 

 Gi¶i 

B−íc 1: TÝnh c¸c ph¶n lùc gèi: 

∑ =+=>= 25540 BBA HRM ; (1) 

XÐt mÆt c¾t 1-1 c¾t qua C: XÐt c©n b»ng phÇn bªn ph¶i mÆt c¾t: 

∑ =−=>= 350 BBC HRM ;  (2) 

Tõ 1 vµ 2 ta cã: 

⎩
⎨
⎧

=
=

KNH
KNR

B

B

23
58

 

XÐt c©n b»ng b»ng c¶ hÖ: 

KNHX A 370 ==>=∑ ; 

B−íc 2:VÏ biÓu ®å m« men. (h×nh vÏ) 
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KN.m

M

45

42

72

152
60

92

 

c. VÝ dô 3: TÝnh vµ vÏ biÓu ®å m« men cña kÕt cÊu sau. 

 

D
H

RA

A
A

DE
N   =140/3

1
E

RB

B

C

1
10 KN/m

20KN

3m
3m

4m 4m

I K

BR  =55

C

4m

3m
3m

10 KN/m

V

HC

C

140
20

20

60

20

M
KN.m

 

 Gi¶i 

B−íc 1:  

• TÝnh c¸c ph¶n lùc gèi tùa: 

∑ ==>= KNHX A 200 ;  

∑ ==>= KNRM BA 550 ;  

∑ ==>= KNRY A 250 ;  

• TÝnh lùc däc trong thanh DE: 

 XÐt mÆt c¾t 1-1 c¾t qua C vµ thanh DE: XÐt c©n b»ng phÇn bªn ph¶i mÆt c¾t: 

 ∑ ==>= KNNM DEC 3
1400 ;  

B−íc 2:VÏ biÓu ®å m« men. (h×nh vÏ) 

d. VÝ dô 4: TÝnh vµ vÏ biÓu ®å m« men cña kÕt cÊu sau. 
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10KN
1

4m

A

D

I

A

AR  =5

H

K

4m

4m
4m

C

B

BR  =45

E1

5 KN/m

5 KN/m

5 KN/m

V  =20D

DH

EV  =20

HE

40 KN.m

BR  =45

4m
4m

4m

V  =20D

DH

EV  =20

HE

 

 Gi¶i 

B−íc 1:  

• TÝnh c¸c ph¶n lùc gèi tùa: 

∑ ==>= KNHX A 400 ;  

∑ ==>= KNRM BA 450 ;  

∑ ==>= KNRY A 50 ;  

• TÝnh thanh c¨ng DE: 

 XÐt mÆt c¾t 1-1 c¾t qua C vµ thanh DE: XÐt c©n b»ng phÇn bªn ph¶i mÆt c¾t: 

     ∑ ==>= KNNM DEC 3
1400 ;  

B−íc 2:VÏ biÓu ®å m« men. (h×nh vÏ) 

10060

4010

120

10

KN.m

M
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2.4. TÝnh vμ vÏ c¸c biÓu ®å néi lùc cña vßm ba khíp. 

1. Kh¸i niÖm: 

• §Þnh nghÜa: Vßm ba khíp lµ mét kÕt cÊu tÜnh ®Þnh gåm hai thanh cong 
nèi víi nhau b»ng mét khíp ë ®Ønh vµ nèi víi ®Êt b»ng hai khíp ë ch©n. 

 

Vb'

b3

l2

l

l

l2

α

a2

l1

l1

a3

P1

P1
Ao

Ha'
Va'

A

a1

P3

P3

P2
f

C

α
f '

P2
Co

Hb'B

Bo

y

xK.tgα
x

yK

K ϕK

xK

 

 

• C¸c ký hiÖu trong vßm:  

- Khíp A,B: Hai khíp ch©n vßm. 

- Khíp C: Khíp ®Ønh vßm. 

- f: Mòi tªn vßm lµ kho¶ng c¸ch tõ khíp ®Ønh vßm C tíi ®iÓm giao nhau gi÷a 
®−êng nèi AB víi ®−êng th¼ng ®øng ®i qua C. 

- L: KhÈu ®é vßm. 
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2. TÝnh c¸c ph¶n lùc cña vßm ba khíp : V’A, V’B, HA, HB. 

Trong ph¹m vi m«n häc ta chØ xÐt tr−êng hîp vßm chÞu t¶i träng th¼ng ®øng. 
(H×nh vÏ). 

XÐt c©n b»ng c¶ vßm : 

 ∑MB =0   => V’A .l  -  P1 . b1 – P2 . b2 ... - Pi . bi ... - Pn . bn 

    => 
l

VA
bi . Pi' ∑

=  

 ∑MA =0   => 
l

VB
ai . Pi' ∑

=  

XÐt dÇm gi¶n ®¬n AoBo cã cïng khÈu ®é l vµ cïng chÞu t¶i träng nh− vßm. 

Ta cã: 

'0 bi . Pi
AA V

l
V =

∑
=   

'0 ai . Pi
BB V

l
V =

∑
=   

VËy ph¶n lùc th¼ng ®øng trong vßm gièng nh− ph¶n lùc th¼ng ®øng trong 
dÇm gi¶n ®¬n cïng khÈu ®é. 

§Ó t×m HA ta dïng mÆt c¾t 1-1 c¾t qua khíp C. 

XÐt c©n b»ng nöa bªn tr¸i. 

∑MC =0  => HA .f’ – V’A . l1 + P1.(l1-a1)+ P2.(l1-a2)+ - Pn.(l1-an) = 0 

   => H’A = 
'

).( P. 1i1
'

f
allV iA −∑−  ; f’ = f.cosα. 

XÐt DÇm gi¶n ®¬n : 

   MC
o =  V’A . l1 + ).( P 1i ial −∑  = HA .f’ 

   => 
'

0

f
MH C

A =  (1) 

X¸c ®Þnh lùc ®Èy ngang trong vßm: H”A, H”B  

 H”A = HA.cosα  => 
αcos

"
A

A
H

H =  

α
Ha'

Va'

Ha''
Va''

A
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 V”A = HA.sinα 

  =>V”A = H”A.tgα. 

MÆt kh¸c: f' = f.cosα  =>  
αcos
'ff =  

Thay HA vµ f  vµo c«ng thøc (1) ta cã : 

   
f

M
H C

A

0
" =  (2) 

C«ng thøc 2 lµ c«ng thøc x¸c ®Þnh lùc ®Èy ngang cña vßm ba khíp. 

VËy nÕu gäi VA lµ lùc th¼ng ®øng cña vßm t¹i khíp A th×: 

   VA = V’A + V’’A = VA
0 + H.tgα 

T−¬ng tù ta cã: 

   VB = V’B + V”B = VB
0 - H.tgα 

Khi α = 0 (Tr−êng hîp hai ch©n vßm cã cïng cao ®é) 

   VA = VA
0;  VB = VB

0 

3. X¸c ®Þnh néi lùc t¹i mÆt c¾t bÊt kú trªn vßm ba khíp:  

 

ϕK

x

K

yK

y

P2a1

A

Va

Ha

P1

a2

α xK.tgα

QK

MK NK

xK

 

 

XÐt mÆt c¾t K ( xK, yK + xK.tgα) 

XÐt c©n b»ng phÇn vßm bªn tr¸i mÆt c¾t K. 
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∑MK =0  =>  MK - VA.xK - HA.( yK+ xK.tgα) - P1.(xK- a1) - P2.(xK-a2) = 0 

   => MK = M0
K - HA.yK+... 

Trong ®ã: 

M0
K : M« men t¹i mÆt c¾t K trªn DÇm gi¶n ®¬n t−¬ng ®−¬ng. 

yK : Tung ®é tõ mÆt c¾t K ®Õn ®−êng nèi hai ch©n vßm. 

§Ó x¸c ®Þnh QK ta chiÕu c¸c lùc lªn ph−¬ng vu«ng gãc víi vßm t¹i mÆt c¾t 
K ta ®−îc: 

QK = Q0
K.cosϕK – H.sinϕK.(1- 

Ktg
tg
ϕ
α ) 

Víi Q0
K lµ lùc c¾t t¹i mÆt c¾t K trªn DÇm gi¶n ®¬n t−¬ng ®−¬ng. 

§Ó x¸c ®Þnh NK ta chiÕu c¸c lùc lªn ph−¬ng tiÕp tuyÕn víi vßm t¹i mÆt c¾t 
K: 

NK = - Q0
K.sinϕK - H.cosϕK.(1-tgα.tgϕK) 

VËy khi α = 0 th× : 

MK = M0
K - H.yKi 

QK = Q0
K.cosϕK - H.sinϕK 

NK = - Q0
K.sinϕK - H.cosϕK 
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4. VÝ dô: Cho vßm ba khíp: f =2m; l=6m; chÞu t¶i träng nh− h×nh vÏ. H·y tÝnh 
vµ vÏ c¸c biÓu ®å néi lùc cña vßm. 

Q

M KN.m0

0 KN

Q KN

KNN

KN.mM

21
.2

5

18
.7

5
16

.2
5

32
.5

0
11

.2
5

41
.2

5
6.

25

-1
3.

75

27
.5

0

-1
3.

75

13
.7

5

3.
75

4.
17

1.
56

4.
17

1.
90

6.
25

13
.7

5

9.
17

4.
19

9.
17

3.
43 8.

25

29
.3

8

26
.2

1

23
.4

2

20
.6

3

24
.4

3

24
.5

5

23
.3

8

C

f=2 m

5 KN/m

A

VA

HA

VB

B HB

3m 3m

3m3m

20 KN

20 KN
5 KN/m

 

Gi¶i : 

B−íc 1: TÝnh c¸c ph¶n lùc : 

VA = 
l

bi . Pi∑  = 
6

3.205,4.3.5 +  = 21,25 KN. 

VB = 5.3 + 20 - VA = 13,75 KN. 
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HA = HB = 
f

M C
0

 = 
2

3.75,13  = 20,625 KN.m. 

B−íc 2: TÝnh néi lùc : 

Néi lùc t¹i mÆt c¾t K: 

MK = M0
K - H.yK 

QK = Q0
K.cosϕK - H.sinϕK 

NK = - Q0
K.sinϕK - H.cosϕK 

X¸c ®Þnh gãc ϕK : Tõ ph−¬ng tr×nh vßm: y = 2

4
l

f .(l - x)x 

T¹i mÆt c¾t K : y = 2

4
l

f .(l - x)x  => tgϕK = y’K = 2

4
l

f .(l - 2xK) 

=> ϕK       =>     sinϕK ; cosϕK. 

- §Ó vÏ ®−îc c¸c biÓu ®å néi lùc ta ph¶i chia vßm thµnh c¸c ®o¹n nhá b»ng 
nh÷ng mÆt c¾t Ki c¸ch ®Òu nhau. Chia thµnh cµng nhiÒu ®o¹n th× c¸c biÓu ®å 
cµng chÝnh x¸c. Trong bµi nµy ta chia vßm lµm 6 ®o¹n, mçi ®o¹n dµi 1m theo 
ph−¬ng ngang. 

- Ta lÇn l−ît tÝnh M0
K, N0

K, Q0
K cho tõng mÆt c¾t => MK, NK, QK t−¬ng øng. 

- Sau khi tÝnh ®−îc néi lùc t¹i 6 mÆt c¾t ta nèi l¹i sÏ ®−îc biÓu ®å M, N, Q cña 
vßm 3 khíp. 

- LËp b¶ng tÝnh c¸c tung ®é cña c¸c biÓu ®å M, N, Q. 

 

xK(m) yK(m) sinϕK CosϕK M0
K Q0

K MK QK NK 

0.00 0.00 0.80 0.60 0.00 21.25 0.00 -3.75 -29.38 

1.00 1.11 0.66 0.75 18.75 16.25 -4.17 -1.56 -26.21 

2.00 1.78 0.41 0.91 32.50 11.25 -4.17 1.90 -23.42 

6.25 0.00 6.25 -20.63 
3.00 2.00 0.00 1.00 41.25 

-13.75 0.00 -13.75 -20.63 

4.00 1.78 -0.41 0.91 27.50 -13.75 -9.17 -4.19 -24.43 

5.00 1.11 -0.66 0.75 13.75 -13.75 -9.17 3.43 -24.55 

6.00 0.00 -0.80 0.60 0.00 -13.75 0.00 8.25 -23.38 
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2.5. TÝnh néi lùc trong dμn ph¼ng tÜnh ®Þnh . 

1. Kh¸i niÖm: 

• §Þnh nghÜa: Dµn ph¼ng tÜnh ®Þnh lµ mét kÕt cÊu tÜnh ®Þnh ®−îc cÊu t¹o 
bëi c¸c thanh th¼ng vµ Liªn kÕt víi nhau b»ng c¸c khíp. 

 

L=6d

h

Thanh Xiªn Thanh biªn trªn Thanh ®øng

Thanh biªn d−íi1 Khoang

A 1 2 3 4 5 B

1' 2' 3' 4' 5'

 

• C¸c gi¶ thiÕt trong dµn: 

- C¸c thanh th¼ng trong dµn ®−îc thay thÕ b»ng trôc thanh th¼ng. 

- C¸c thanh ®−îc nèi víi nhau b»ng c¸c khíp lý t−ëng (tuyÖt ®èi kh«ng cã m« 
men). 

- T¶i träng t¸c dông lªn dµn ®ù¬c ®Æt t¹i c¸c tiÕt ®iÓm lµ ®Çu c¸c thanh. 

- Khi tÝnh dµn ta bá qua träng l−îng b¶n th©n cña c¸c thanh. 

- TÝnh dµn trong giíi h¹n ®µn håi. 

• Khi c¸c gi¶ thiÕt trªn ®−îc chÊp nhËn th×: Néi lùc trong c¸c thanh dµn chØ 
cã lùc däc trôc. 

2. C¸ch tÝnh néi lùc c¸c thanh trong dµn ph¼ng tÜnh ®Þnh: Cã 2 c¸ch tÝnh. 

4321

4'3'2'1'

A B5

5'

P
RB

a

a
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a. Ph−¬ng ph¸p t¸ch tiÕt ®iÓm : 

P
2 N23

N23'
N22'N1'2

N12

α

RB

B
N5B

N5'B

 

• Néi dung cña Ph−¬ng ph¸p :  

- Dïng mÆt c¾t kÝn a c¾t qua tÊt c¶ c¸c thanh nèi víi nhau t¹i tiÕt ®iÓm. 

- §Ó tÝnh néi lùc trong c¸c thanh ta dïng hai ph−¬ng tr×nh c©n b»ng : 

∑X = 0 

∑Y= 0 

b. Ph−¬ng ph¸p t¸ch mÆt c¾t : 

• Néi dung cña Ph−¬ng ph¸p: Dïng 1 mÆt c¾t c¾t qua c¸c thanh chia dµn 
lµm hai phÇn riªng biÖt. Sau ®ã xÐt c©n b»ng 1 bªn dµn vµ dïng 3 ph−¬ng tr×nh 
c©n b»ng: 

∑X = 0. 

∑Y= 0. 

∑M = 0.   

 

Chó ý : Trong Ph−¬ng ph¸p t¸ch tiÕt ®iÓm ta chó ý c¸c tr−êng hîp: 

N1

N2 N2

N3

N1 N1

N2

N3

N4  

- NÕu 1 tiÕt ®iÓm cã 2 thanh vµ kh«ng cã t¶i träng t¸c dông th× lùc däc trong 2 
thanh ®Òu b»ng 0.  

- NÕu 1 tiÕt ®iÓm cã 3 thanh vµ 2 trong 3 thanh th¼ng hµng kh«ng cã t¶i träng 
t¸c dông th× lùc däc trong 2 thanh th¼ng hµng b»ng nhau vµ thanh cßn l¹i b»ng 
0. 

- NÕu tiÕt ®iÓm cã 4 thanh tõng cÆp th¼ng hµng vµ kh«ng cã t¶i träng t¸c dông 
th× lùc däc trong tõng cÆp th¼ng hµng sÏ b»ng nhau. (N1 = N3, N2 = N4) 
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c. VÝ dô: 

Cho kÕt cÊu dµn nh− h×nh vÏ. H·y tÝnh néi lùc trong c¸c thanh. 

a
B 1'

A 1

3'

3

2'

2

a
3d

d

b

b
P P

 

Gi¶i: 

• Ph−¬ng ph¸p t¸ch tiÕt ®iÓm : (T¸ch nót) 

T¸ch nót 3 : 

∑X = 0. => N23 = 0 

∑Y= 0. => N33’ = P 

T¸ch nót 3’   : 

∑X = 0. => -N2’3’ - N23’ cos450= 0 

∑Y= 0. => -N3’3’ - N23’ cos450= 0 

       => N2’3’ = N33’ = P 

N23’ = - 0
'33

cos45
N =P 2  

• Ph−¬ng ph¸p mÆt c¾t : 

Dïng mÆt c¾t a-a: XÐt c©n b»ng nöa bªn ph¶i mÆt c¾t 

∑Y= 0. =>N1’2. cos450- P- P= 0 

=>N1’2 = 0cos45
2P  = 2P 2  

∑X= 0. =>N1’2. cos450+ N12 + N1’2’ = 0 

=>  N12’ = - N1’2.cos450 - N1’2 

Víi N1’2 =  2P 2 ; N1’2’= N2’3’ = P 

=> N12 = -3P; 
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Dïng mÆt c¾t b-b ®Ó tÝnh néi lùc c¸c thanh: A1; A1’; B1’. XÐt c©n b»ng nöa 
bªn ph¶i. 

∑Y= 0. =>NA1’ = -2P 2  

=>N1’2 = 0cos45
2P  = 2P 2  

∑MA= 0. =>NB1’ = 5P; 

∑M1’= 0. =>NA1 = -3P; 

3. C¸ch tÝnh c¸c lo¹i dµn ph¼ng tÜnh ®Þnh hay gÆp trong cÇu dµn. 

a. Dµn cã biªn song song. 

 Cho s¬ ®å kÕt cÊu: ( h×nh vÏ ). 

A

PP
4x4m

4m

C

a

a
1' 1' D

1 2 3
B

P

RA RB 

Yªu cÇu :TÝnh lùc däc trong c¸c thanh: 

Gi¶i: 

• B−íc 1:TÝnh ph¶n lùc gèi. 

XÐt c©n b»ng c¶ dµn:  

∑Y= 0. =>RA =RB =3P; 

Do kÕt cÊu ®èi xøng chÞu t¸c dông cña t¶i träng ®èi xøng. 

=> RA = RB = 1.5P 

• B−íc 2: TÝnh lùc däc trong thanh dµn: 

Do tÝnh ®èi xøng nªn ta chØ tÝnh néi lùc cho nót dµn. 

Thanh AC, A1: T¸ch nót A.  

∑Y= 0. =>NAc .sinα + RΑ =0; RA=1.5P

A
N2

N3

α
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=> 
sin

A
AC

RN
α

=  = - 
αsin

5.1 P ;  
2 2

4sin
2 4

α =
+

= 
5

2  

A1 ACX = 0. =>N  +N cos    =0;α×∑  

A1 AC=>N  =-N .cos   =1.5P cotg    =0.75P;α α×  

Thanh C1, C1’, A1: Dïng mÆt c¾t a-a. XÐt c©n b»ng nöa bªn tr¸i. 

∑Y= 0. =>NC1 .sinα − RΑ =0; 

=>NC1 = 
αsin
AR

= 5
2
5.1 P ; 

∑MC= 0. =>NA1 .4 − RΑ .2 = 0; 

=>NA1 = 0,5.RΑ  = 0.75P; 

∑M1= 0. =>NC1’ = RΑ =1.5P. 

b. TÝnh dµn cã biªn kh«ng song song (Biªn h×nh ®a gi¸c). 

Kh¸i niÖm: Dµn cã biªn kh«ng song song lµ dµn cã biªn trªn hoÆc biªn d−íi 
h×nh ®a gi¸c. 

VÝ dô: Cho dµn cã biªn kh«ng song song chÞu t¶i träng nh− h×nh vÏ.  

H·y tÝnh néi lùc c¸c thanh a, b, c b»ng ph−¬ng ph¸p Gi¶i tÝch. 

6x6m

6m
3m

100 KN 80 KN 100 KN

1 2 3 4 5 BA

1' 2' 4' 5'

3'

45°

α

H

RA RB

a

a

H

a
b

c

 

Gi¶i: 

• TÝnh c¸c ph¶n lùc: XÐt c©n b»ng c¶ dµn 

 => RB  =140 KN. 

• TÝnh lùc däc c¸c thanh dµn: 

- Thanh a: 

  T¸ch nót A: ∑Y= 0. =>Na .sin450 + RΑ =0 

A

RA

45° NA1

NA1' =Na
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   =>Na  = sin45
AR  = -140 5  KN. 

- Thanh b:  

Dïng mÆt c¾t a-a nh− h×nh vÏ: 

XÐt ®Õn c©n b»ng phÇn dµn bªn tr¸i mÆt c¾t a-a. 

Gäi I lµ giao ®iÓm cña ®−êng kÐo dµi hai thanh 2’3’ vµ 23. Ta dÔ dµng chøng 
minh ®−îng: I=A. 

∑MI= 0. =>NΒ .rb +100.6 + RA  =0 

=>NΒ = 
br

600  

TÝnh rb:  lµ kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm I (A) tíi thanh b. 

rb = 
2
6.3  (Tam gi¸c AH3 vu«ng c©n t¹i H cã c¹nh huyÒn = 3.6m) 

VËy: NΒ = 
3

2100−  KN. 

- Thanh c:  

T¸ch nót 3’: 

∑X= 0. =>N2’3’ sinα+ N3’4’ sinα =0; 

=>N2’3’  = N3’4’ 

∑Y= 0. =>NC +2 N2’3’ cosα  = 0; 

=>NC = -2 N2’3’ cosα . 

- TÝnh  N2’3’ : Dïng mÆt c¾t a-a 

XÐt c©n b»ng bª tr¸i. 

∑Y= 0. => N2’3’ cosα + RΑ  - 100 - NB . cos450 = 0; 

 => N2’3’ = 
αcos

140)
2

2.2
3

100(100 −−+
 =

αcos
220− . 

Thay N2’3’ vµo NC: 

α

3'
N2'3' N2'3'

NC
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NC = -2 N2’3’ cosα = 
3

440  KN. 

d. Dµn tæ hîp:  

• Dµn tæ hîp: lµ dµn ®−îc cÊu t¹o gåm dµn lín vµ c¸c dµn nhá. 

 

RBRB

3'

3

2'

8

2 11

10

b

b1'

1A 7

6

9

5'

5

16

17
B

4'

4

12

13

14

15

12x4m

10 KN 100 KN 10 KN 100 KN 100 KN 10 KN

a

b

4m
4m

 

• CÊu t¹o Dµn nhá: cã 2 lo¹i 

2x4m

4m

2x4m

4m

A

10 KN

7 1

6

VB V1
 

• Nguyªn t¾c chÞu lùc trong dµn tæ hîp: 

- Dµn nhá (dµn t¨ng c−êng) chÞu t¸c dông trùc tiÕp cña t¶i träng sÏ ph©n t¸c 
dông cña t¶i träng trªn c¶ dµn phô vµ dµn chÝnh th«ng qua c¸c liªn kÕt gi÷a dµn 
phô vµ dµn chÝnh.  

- Dµn lín: NÕu t¶i träng ®Æt t¹i tiÕt ®iÓm cña dµn chÝnh th× chØ dµn chÝnh chÞu 
t¸c dông cña t¶i träng. 

- Trong dµn tæ hîp trªn: T¶i träng t¸c dông c¸c tiÕt ®iÓm 7, 11, 13, 17 lµ t¸c 
dông lªn dµn phô. Cßn t¶i träng t¸c dông lªn c¸c nót 1, 3, 5 lµ t¸c dông lªn dµn 
chÝnh. 

• C¸ch x¸c ®Þnh Néi lùc trong c¸c thanh dµn: 

Trong dµn tæ hîp ta chia lµm 3 lo¹i thanh: 
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 Thanh riªng dµn nhá: (C¸c thanh 67, 89, 10.11, 61,...) 

§Ó tÝnh thanh nµy ta t¸ch riªng dµn nhá ra ®Ó tÝnh. 

 Thanh riªng dµn lín: (C¸c thanh: 1’2’; 4’5’; 11’; 22’; 33’; 44’; 55’ ...) 

Cã hai c¸ch tÝnh thanh nµy: 

- C¸ch 1: Ph¶i t¸ch riªng c¸c dµn phô ra khái dµn chÝnh sau khi ®· truyÒn c¸c 
lùc tõ dµn phô sang. TÝnh thanh riªng dµn chÝnh ë dµn chÝnh. 

- C¸ch 2: TÝnh trùc tiÕp trªn dµn tæ hîp nÕu cã thÓ tÝnh ®−îc. 

• Thanh chung (A1, 12, 45, 5B, 2’3’, 3’4’...) 

Cã hai c¸ch tÝnh thanh chung: 

- C¸ch 1: TÝnh riªng ë dµn phô vµ tÝnh riªng ë dµn chÝnh (sau khi ®· t¸ch dµn 
phô vµ truyÒn lùc lªn dµn chÝnh) vµ céng l¹i víi nhau. 

- C¸ch 2: TÝnh trùc tiÕp trªn dµn tæ hîp nÕu cã thÓ tÝnh ®−îc. 

 

• VÝ dô ¸p dông: Cho dµn tæ hîp chÞu t¶i träng nh− ë h×nh trªn. 

H·y tÝnh lùc däc trôc trong c¸c thanh: 

• Thanh riªng dµn phô: 67; 18; 61 

• Thanh riªng dµn chÝnh; 1’2’; 22’ 

• Thanh chung: 2’3’; A7. 

Gi¶i 

• TÝnh c¸c ph¶n lùc: XÐt c©n b»ng c¶ dµn: 

∑MA= 0.  

=>RB .4.12 -10.4.11 - 100.10.4 - 10.4.1 -10.4.5 - 100.4.2 
-10.4.1 = 0; 

=> RB  = 170 KN. 

Do kÕt cÊu ®èi xøng chÞu t¶i träng ®èi xøng nªn:  

RA  = RB = 170KN. 

• TÝnh néi lùc c¸c thanh riªng dµn phô: 67; 18; 61 

7

10 KN

1

N71

N67

NA7

NA7

N61

45

V1=5 KN
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T¸ch dµn nhá A716:  

C¸c ph¶n lùc: VA = VB  = 5KN. 

- T¸ch nót 7: 

∑Y= 0. =>N67  = 10; 

- T¸ch nót 1: 

∑Y= 0. =>N61 .cosα + V1 = 0; 

=>N61 =-  
cos45

1V  = - 5. 2 KN. 

T¸ch dµn nhá 1289: Dµn nhá 1289 kh«ng cã t¶i träng t¸c dông => Néi lùc 
c¸c thanh b»ng 0 => N18 = 0. 

- TÝnh c¸c thanh riªng dµn chÝnh: 1’2’; 22’. 

Dïng mÆt c¾t a-a nh− h×nh vÔ: 

XÐt c©n b»ng phÇn bªn tr¸i mÆt c¾t a-a: 

2 1'2' A M = 0 =>N .8 + R .4.4 -10.4.3 -100.4.2  = 0;∑  

1'2'=>N  = -2. R   + 5. 3 + 100 = 115 -2.170 =225 KN.A  

- TÝnh c¸c thanh chung: 2’3’; A7. 

- TÝnh thanh 2’3’: N2’3’ , tÝnh theo hai c¸ch: 

C¸ch 1: TÝnh trùc tiÕp trªn dµn tæ hîp. 

Dïng mÆt c¾t b-b: XÐt c©n b»ng phÇn dµn bªn tr¸i  mÆt c¾t. 

3 2'3' A M  = 0 =>N 8 +R .4.6 - 10.4.5 - 100.4.4  = 0;×∑  

=> 2'3'
10.4 . 5  100 . 4 . 4 -170.4.6 285

8
N KN+

= = −   

C¸ch 2: TÝnh riªng trªn tõng dµn chÝnh vµ dµn phô sau ®ã céng l¹i: 

N2’3’ = N C2’3’ + N P2’3’ 

T¸ch dµn phô 2’-3’-10-11: 

V2’ = V3’ = 5KN. 

T¸ch nót 2’: 

∑Y= 0. => V2’ = N2’10 .cos 450 

2' 3'

10

10 KN

V2'=5 V3'=5 KN
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∑X= 0. => N P2’3’ = - N2’10 .cos 450 

=> N P2’3’ = -V’2 = -5KN. 

TÝnh trªn dµn chÝnh: TruyÒn c¸c ph¶n lùc V’2 vµ V’3 xuèng dµn chÝnh 

Dïng mÆt c¾t b-b,. XÐt c©n b»ng nöa bªn tr¸i. 

∑M3 = 0. =>N2’3’  = - 285KN 

 

2.6. tr−êng hîp t¶i träng t¸c dông gi¸n tiÕp. 

Cho kÕt cÊu nh− h×nh vÏ.  

§Ó tÝnh vµ vÏ biÓu ®å néi lùc cña kÕt cÊu ta thùc hiÖn tÝnh to¸n theo tr×nh tù 
tõ b¶n mÆt cÇu tr−íc sau ®ã truyÒn ph¶n lùc tõ b¶n mÆt cÇu xuèng dÇm chñ. 
C¸c biÓu ®å m« men lùc c¾t ®−îc vÏ nh− h×nh vÏ. 

20 KN

4m 4m 4m 4m 4m

4m 4m4m4m4m

20 KN10 KN/m10 KN/m

20 KN 20 KN 10 KN 30 KN 20 KN

4m 4m4m4m 4m

30 KN10 KN 20 KN20 KN

10 KN/m10 KN/m
B¶n mÆt cÇu

DÇm chñ

DÇm ngang

RD=38 KN RD=42 KN

15
2

22
4

25
6 16

8

KN.mM

42

818

22

KN.mM

38
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Ch−¬ng III: TÝnh kÕt cÊu ph¼ng tÜnh ®Þnh d−íi 
t¸c dông cña t¶i träng di ®éng. 

 
3.1. Kh¸i niÖm ®−êng ¶nh h−ëng. 

1. Kh¸i niÖm vÒ t¶i träng di ®éng: 

- Trªn c¸c c«ng tr×nh cÇu ®−êng, t¶i träng t¸c dông chñ yÕu lµ t¶i träng xe cé 
ch¹y trªn ®−êng, t¶i träng b¶n th©n cña kÕt cÊu vµ c¸c nh©n tè thiªn nhiªn nh− 
nhiÖt ®é, ®éng ®Êt g©y ra chuyÓn vÞ c−ìng bøc t¹i c¸c vÞ trÝ mè trô cÇu. 

- T¶i träng xe cé ta gäi lµ t¶i träng di ®éng. §ã lµ lo¹i t¶i träng mµ trong qu¸ 
tr×nh t¸c dông kh«ng thay ®æi vÒ c−êng ®é, vÒ ph−¬ng chiÒu mµ chØ thay ®æi vÒ 
vÞ trÝ. 

- øng víi mçi vÞ trÝ cña t¶i träng di ®éng th× néi lùc trong c¸c bé phËn kÕt cÊu 
sÏ cã gi¸ trÞ kh¸c nhau. Víi mçi thµnh phÇn néi lùc t¹i mét mÆt c¾t cña mét bé 
phËn kÕt cÊu nµo ®ã sÏ cã gi¸ trÞ tuyÖt ®èi lín nhÊt øng víi mét vÞ trÞ nµo ®ã cña 
t¶i träng di ®éng ch¹y trªn kÕt cÊu. VÞ trÝ ®ã gäi lµ vÞ trÝ bÊt lîi nhÊt cña kÕt cÊu. 
Néi lùc cã trÞ tuyÖt ®èi lín nhÊt ®ã sÏ lµ Néi lùc dïng ®Ó tÝnh to¸n kÕt cÊu. 

- NhiÖm vô cña ng−êi Kü s− thiÕt kÕ lµ ph¶i nghiªn cøu ®Ó ®−a ra ®−îc qui 
luËt thay ®æi néi lùc t¹i mét mÆt c¾t bÊt kú cña mét bé phËn kÕt cÊu d−íi t¸c 
dông cña t¶i träng di déng. Tõ ®ã t×m ra vÞ trÝ bÊt lîi nhÊt cña t¶i träng di ®éng 
vµ néi lùc cùc ®¹i t−¬ng øng víi vÞ trÝ bÊt lîi nhÊt cña t¶i träng Di ®éng vµ néi 
lùc cùc ®¹i t−¬ng øng víi vÞ trÝ ®ã => §−a ra h×nh d¹ng, kÝch th−íc, vËt liÖu cña 
bé phËn kÕt cÊu. 

- §èi víi nghµnh X©y dùng CÇu §−êng t¶i träng di ®éng lµ t¶i träng b¶n th©n 
xe cé. Nh− vËy ph−¬ng vµ chiÒu t¸c dông lµ th¼ng ®øng vµ h−íng tõ trªn xuèng 
d−íi. 

2. Kh¸i niÖm vÒ ®−êng ¶nh h−ëng. 

§Þnh nghÜa: §−êng ¶nh h−ëng (§.a.h) lµ ®−êng biÓu diÔn qui luËt biÕn ®æi 
cña mét ®¹i l−îng cÇn nghiªn cøu nµo ®ã (Momen, lùc c¾t, lùc däc, ph¶n lùc,...) 
Khi cã mét lùc p=1 di chuyÓn trªn kÕt cÊu theo mét ph−¬ng vµ chiÒu kh«ng ®æi. 
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l2

C
l1 l

BA D

P=1 ⇒

§.a.h S

 

 

C¸c yÕu tè cña §−êng ¶nh h−ëng: 

- Ký hiÖu §−êng ¶nh h−ëng cña ®¹i l−îng S lµ: §.a.h S. 

- ChiÒu dµi cña §.a.h sÏ t−¬ng øng víi chiÒu dµi kÕt cÊu mµ lùc p=1 di 
chuyÓn ®−îc chiÕu lªn ph−¬ng vu«ng gãc víi ph−¬ng cña lùc p=1. 

- §.a.h ph¶i lµ ®¹i l−îng cã th−íc ®o vµ cã dÊu ( +, - ). 

 

P=1 ⇒

§.a.h S  
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3.2. §−êng ¶nh h−ëng cña dÇm tÜnh ®Þnh ®¬n gi¶n. 

 1. §−êng ¶nh h−ëng cña dÇm gi¶n ®¬n: 

 a. §−êng ¶nh h−ëng ph¶n lùc RA, RB: 

XÐt lùc P=1 cã chiÒu h−íng tõ trªn xuèng d−íi vµ ch¹y tõ A ®Õn B. (Di ®éng 
tõ A ®Õn B) trªn dÇm gi¶n ®¬n AB cã khÈu ®é l. 

Gäi A lµ gèc to¹ ®é, trôc x lÊy theo chiÒu AB lµ d−¬ng, x lµ kho¶ng c¸ch tõ 
gèc to¹ ®é ®Õn lùc P=1 gäi lµ to¹ ®é ch¹y. ( 0 ≤ x ≤ l ). 

1
§.a.h  Qk

1

l

k

P =1

1

y
x

xk

xk
§.a.h  Mk

§.a.h  Vb
1

§.a.h  Va

x

l-xk

x P =1

KQ

KM

RA RB

RA RB

 
XÐt c©n b»ng dÇm AB. 

∑MB = 0. =>RA .l - p(l-x) = 0 

=>RA  = 
l

xlp )( −  
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∑MA = 0. =>RB .l - p.x = 0 

=>RB  = 
l
xp.  

Víi P=1 => RA, RB lµ nh÷ng hµm sè tuyÕn tÝnh ®èi víi x => BiÓu ®å lµ 
®−êng th¼ng. 

Khi x = 0 => RA =1; RB = 0; 

Khi x = 0 => RA =0; RB = 1. 

=> §.a.h RA ; §.a.h RB nh− h×nh vÏ. 

b. §−êng ¶nh h−ëng M«men, lùc c¾t t¹i mét mÆt c¾t. 

XÐt mÆt c¾t k c¸ch gèc to¹ ®é A lµ xK. 

Khi P=1 di ®éng tõ A ®Õn mÆt c¾t K (Bªn tr¸i mÆt c¾t k ). 

XÐt c©n b»ng phÇn dÇm bªn ph¶i mÆt c¾t k. 

∑MK = 0. =>MK - RA .  xK = 0 

=>MK = RA .  xK 

∑Y= 0. => QK = RA 

Tõ §. a. h RA => §.a.h MK; §.a.h QK. 

Khi P=1 bªn ph¶i mÆt c¾t k. 

GhÐp hai phÇn §ah l¹i ta ®−îc c¸c §ah MK, §ah QK nh− h×nh vÏ. 

2. §−êng ¶nh h−ëng cña dÇm mót thõa. 

a. §−êng ¶nh h−ëng ph¶n lùc RA, RB. 

XÐt dÇm mót thõa nh− h×nh vÏ. 

Chän gèi A lµm gèc to¹ ®é, x cã chiÒu d−¬ng tõ tr¸i sang ph¶i. 

XÐt lùc p=1 cã ph−¬ng th¼ng ®øng, chiÒu tõ trªn xuèng di ®éng tõ C ®Õn A, 
®Õn B, råi ®Õn B. 

To¹ ®é ch¹y x (-l ≤ x ≤ l1 +l2 ). 

XÐt c©n b»ng dÇm: 

∑MB = 0. =>RA .l - 1.(l-x) = 0 
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§.a.h  QK

1

1

a

1

§.a.h  QA

1

§.a.h  QK2

§.a.h  MK2

§.a.h  QK1

§.a.h  MK1

§.a.h  QB

b

1

1

1

P =1

l

K

y

A

1

K1

xk

x

xk

1

a
l1

§.a.h  Ra

B
b

l2

K2

§.a.h  MK

§.a.h  Rb

1

l-xk

1
§.a.h  QA

1
§.a.h  QB

Tr¸i

Ph¶i

Ph¶i

Tr¸i

x
C D
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=> RA =
l

xl −  

∑MA = 0. =>RB .l - 1.(l-x) = 0 

=> RB =
l
x  

Khi x = 0 th× RA = 1, RB =0; 

Khi x = l th× RA = 0, RB =1. 

Khi x = -l1 => RA =
l
ll 1+ ; RB =

l
l2−   

Khi x = l => RA = 0, RB = 1. 

Khi x = l + l2 => RA =
l
l2− ; RB =

l
ll 2+ .  

=> §ah RA , RB cña dÇm mót thõa còng lµ ®ah RA, RB cña dÇm gi¶n ®¬n 
nh−ng ®−îc kÐo dµi víi hÕt mót thõa. 

b. §ah M«men, lùc c¾t t¹i 1 mÆt c¾t n»m trong 2 gèi A, B. 

§Ó vÏ ®ah MK, QK ta lµm t−¬ng tù nh− víi dÇm gi¶n ®¬n ta ®−îc ®ah MK, QK  
cña dÇm gi¶n ®¬n chØ viÖc kÐo dµi vÒ 2 phia. 

c. §.a.h M, Q t¹i c¸c mÆt c¾t n»m ngoµi 2 gèi A, B. 

XÐt mÆt c¾t K1 c¸ch ®Çu dÇm C mét ®o¹n a (0 ≤ x ≤ l1). 

Khi P=1 bªn tr¸i mÆt c¾t K1.  

XÐt c©n b»ng phÇn dÇm bªn tr¸i mÆt c¾t K1. 

∑MK1 = 0. => MK1 =-P.x1 =- x1. 

∑Y= 0. => QK1 = -1. 

Khi P = 1 bªn ph¶i mÆt c¾t K1. 

XÐt c©n b»ng phÇn dÇm bªn ph¶i mÆt c¾t K1. 

∑MK1 = 0. => MK1 = 0. 

∑Y= 0. => QK1 = 0. 

XÐt mÆt c¾t K2 bªn ph¶i mÆt c¾t B vµ c¸ch ®Çu D mét ®o¹n b (0 ≤ b ≤ l2). 

Khi P1 bªn tr¸i mÆt c¾t K2. 

C

a
K1

MK1

K1Q

P=1
x1
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XÐt c©n b»ng ®o¹n bªn ph¶i mÆt c¾t K2 => MK2 =0; QK2 = 0. 

Khi P=1 bªn ph¶i mÆt c¾t K2. 

XÐt c©n b»ng phÇn bªn ph¶i: => MK2 = -x2; QK2 = 1. 

=> §ah MK1 , QK1 . 

      §ah MK2 , QK2 . 

d. §ah QA, QB . 

A, B lµ hai gèi cña dÇm v× vËy lùc c¾t t¹i mÆt c¾t s¸t gèi ë bªn tr¸i vµ bªn 
ph¶i sÏ kh¸c nhau. 

• XÐt t¹i A:  

- XÐt QTr
A  

Khi P=1 bªn tr¸i mÆt c¾t A. => QK
Tr =-1. 

Khi P=1 bªn tr¸i mÆt c¾t A. => QK
Ph =0. 

- XÐt QPh
A  

Khi P=1 bªn tr¸i mÆt c¾t A. => QA
Tr =-RB 

Khi P=1 bªn tr¸i mÆt c¾t A. => QA
Ph =RA 

• XÐt t¹i gèi B: 

- XÐt QTr
B  

Khi P=1 bªn tr¸i mÆt c¾t B. => QB
Tr =-RB. 

Khi P=1 bªn tr¸i mÆt c¾t B. => QB
Ph =RA. 

- XÐt QPh
B  

Khi P=1 bªn tr¸i mÆt c¾t B. => QB
Tr =0. 

Khi P=1 bªn tr¸i mÆt c¾t B. => QB
Ph =1. 

§ah QA
Tr ;QA

Ph ;QB
Tr ;QB

Ph; 

NhËn xÐt: 

§−êng ¶nh h−ëng lùc c¾t t¹i mÆt c¾t bªn tr¸i gèi vµ bªn ph¶i gèi cña dÇm 
mót thõa kh¸c nhau hoµn toµn. 

 

 

K2M

QK2

P=1
K2

a
C

x2

A

AQTr Q A
Ph

R A

R B

Ph
BQQ B

Tr

B
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3.3. §−êng ¶nh h−ëng cña dÇm tÜnh ®Þnh nhiÒu nhÞp. 

1. Tr−êng hîp t¶i träng t¸c dông trùc tiÕp. 

• Cho hÖ DÇm tÜnh ®Þnh gåm hai DÇm: 

- DÇm mót thõa ABC . 

- DÇm gi¶n ®¬n CD. 

• Trong hÖ DÇm trªn ta thÊy ngay: 

- DÇm ABC lµ DÇm chÝnh. 

- DÇm CD lµ DÇm phô. 

• Ta vÏ c¸c §ah ph¶n lùc, m« men, lùc c¾t t¹i mét mÆt c¾t nµo ®ã trªn 
DÇm phô vµ DÇm chÝnh. 
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K1

b

1

HA B

1

1

a

§.a.h  RC

§.a.h  MK1

§.a.h  QK1

§.a.h  RA

§.a.h  RB

§.a.h MK

1

C

l3

K1H
A B

l1 l2

C
a b

§.a.h  RH
1

1

§.a.h QK

1

1

K

 

1. XÐt DÇm phô thuéc CD: 

 DÇm CD lµ DÇm phô, ABC DÇm chÝnh do vËy khi P=1 di déng trªn DÇm 
ABC hoµn toµn kh«ng ¶nh h−ëng tíi DÇm CD. Do ®ã §ah ph¶n lùc vµ c¸c §ah 
néi lùc trªn DÇm CD sÏ cã gi¸ trÞ b»ng trªn DÇm ABC. 

CD lµ DÇm gi¶n ®¬n v× vËy c¸c §ah RC, RD, MK2, QK2 ®−îc vÏ nh− h×nh vÏ. 

2. XÐt DÇm c¬ b¶n ABC: 
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a. DÇm ABC lµ DÇm mót thõa do ®ã c¸c §ah RA,RB, MK1, QK1 khi P=1 di 
®éng trªn DÇm ABC ®−îc vÏ nh− h×nh vÏ. 

b. Khi P=1 di ®éng trªn DÇm phô thuéc CD sÏ g©y ta néi lùc trªn DÇm c¬ 
b¶n ABC th«ng qua ph¶n lùc t¹i khíp trung gian C. 

T¸ch DÇm phô thuéc CD vµ truyÒn ph¶n lùc RC xuèng DÇm c¬ b¶n, xÐt c©n 
b»ng DÇm c¬ b¶n ABC. 

∑MB = 0. => RA .l1 + RC.l2 = 0.  => RA  =- 
1

2

l
l

.RC 

∑MA = 0. => RB .l1 - RC.(l1 + l2)= 0. => RB  = 
1

21

l
ll +

.RC 

§ah MK1, QK1: 

XÐt c©n b»ng ®o¹n DÇm bªn tr¸i mÆt c¾t K1  

∑Y = 0. => QK1  = RA = - 
1

2

l
l

.RC 

∑MK1 = 0. => MK1  = RA .a = - 
1

2

l
l .a.RC 

Dùa vµo §ah RC ®· vÏ ta vÏ ®−îc §ah RA, RB, MK1, QK1 trªn ®o¹n CD. 

C¸c §−êng ¶nh h−ëng RA, M1, Q1, M2, Q2, M3 ,Q3,QB
TR, QB

PH, MB: 

3. NhËn xÐt: 

Sau khi ®· vÏ c¸c §−êng ¶nh h−ëng néi lùc vµ ph¶n lùc cña DÇm tÜnh ®Þnh 
nhiÒu nhÞp ta rót ra nh÷ng nhËn xÐt sau: 

§ah lµ nh÷ng ®o¹n th¼ng. 

Khi lùc P=1 t¸c dông trªn 1 gèi nµo ®ã th× ph¶n lùc ë c¸c gèi kh¸c vµ M, Q 
ë mÆt c¾t bÊt kú trªn kÕt cÊu ®Òu b»ng 0. 

§ah ph¶n lùc vµ néi lùc cña DÇm phô thuéc chØ cã tung ®é trªn DÇm phô 
thuéc ®ã. C¸c tung ®é trªn DÇm c¬ b¶n b»ng 0. 

NÕu kÕt cÊu cã nhiÒu bé phËn c¬ b¶n th× §−êng ¶nh h−ëng néi lùc hoÆc 
ph¶n lùc cña ®o¹n DÇm c¬ b¶n nµy cã tung ®é b»ng kh«ng trªn c¸c ®o¹n dÇm 
c¬ b¶n kh¸c. 
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2. Tr−êng hîp t¶i träng t¸c dông gi¸n tiÕp. 

4m 6m4m2m 6m
Ra

A B Ck

§.a.h  Ra

§.a.h  Mk

§.a.h  Qk

1

1

6

2m

1
 

§Ó vÏ c¸c §−êng ¶nh h−ëng ph¶n lùc vµ néi lùc cña DÇm chñ khi t¶i träng 
di ®éng t¸c dông gi¸n tiÕp trªn b¶n mÆt cÇu ta thùc hiÖn theo tr×nh tù sau: 

B−íc 1: VÏ §−êng ¶nh h−ëng khi P=1 t¸c dông trùc tiÕp trªn DÇm chñ. 

B−íc 2: Nèi c¸c tung ®é cña §−êng ¶nh h−ëng ®· vÏ ë b−íc 1 t¹i c¸c vÞ trÝ 
t−¬ng øng víi c¸c dÇm ngang víi nhau ta ®−îc §−êng ¶nh h−ëng cÇn vÏ. 
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3.4. §−êng ¶nh h−ëng néi lùc c¸c thanh trong  

dμn ph¼ng tÜnh ®Þnh 

1. C¸c ph−¬ng ph¸p vÏ §.a.h Néi lùc c¸c thanh trong dµn tÜnh ®Þnh: 

Ph−¬ng ph¸p gi¶i tÝch ®−îc chia lµm hai ph−¬ng ph¸p: 

Ph−¬ng ph¸p tiÕt ®iÓm. 

XÐt 2 tr−êng hîp : 

Tr−êng hîp 1: T¶i träng P=1 di ®éng ngoµi khoang mµ mÆt c¾t c¾t qua, vµ 
phÝa bªn tr¸i mÆt c¾t ®ã. 

Tr−êng hîp 2: T¶i träng P=1 di ®éng ngoµi khoang mµ mÆt c¾t c¾t qua, vµ 
phÝa bªn ph¶i mÆt c¾t ®ã. 

Ph−¬ng ph¸p mÆt c¾t. 

XÐt 2 tr−êng hîp:  

Tr−êng hîp 1: T¶i träng P=1 ®Æt t¹i tiÕt ®iÓm. 

Tr−êng hîp 2: T¶i träng P=1 kh«ng ®Æt t¹i tiÕt ®iÓm. 

 Trong dµn tÜnh ®Þnh, c¸c §.a.h ph¶n lùc gèi ®−îc vÏ t−¬ng tù nh− §.a.h 
ph¶n lùc gèi cña dÇm tÜnh ®Þnh. 
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2. Bµi to¸n 

a, Bµi to¸n Dµn cã biªn song song.: 

 VÏ ®.a.h ph¶n lùc RA, RB vµ Néi lùc c¸c thanh a, b, c, d vµ e b»ng ph−¬ng 
ph¸p gi¶i tÝch. 

A

1' 2' 3' 4'

1 2 3 4

5'

5 B

1

§.a.h  RB
1

§.a.h  RA

§.a.h  Na

§.a.h  Nb

§.a.h  Nc

§.a.h  Nd

§.a.h  Ne

1/sinα

2d/h

d/h

1/sinα

1

a b e

c

d Thanh biªn d−íi

Thanh biªn trªn

6d

h

 

Gi¶i. 

§ah Na: T¸ch nót A 

Khi P=1 ®Æt t¹i A: 

∑Y = 0. => NA = 0. 
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Khi P=1 di ®éng tõ 1 ®Õn B: 

∑Y = 0. => NA .sinα + RA = 0. 

 => Na = -  
αsin
AR . 

§ah Na = -  
αsin

1
. RA 

§ah Nb: T¸ch nót 1: 

Khi P=1 ®Æt t¹i 1: 

∑Y = 0. => Nb -1 = 0.  => Nb =1 

Khi P=1 ®Æt t¹i c¸c nót cßn l¹i: 

∑Y = 0.  => Nb =0. 

2. Ph−¬ng ph¸p mÆt c¾t : VÏ §ah c¸c thanh c, d, e. 

Ta sÏ vÏ c¸c §ah Nc, Nd , Ne dùa vµo §ah RA, RB. 

Khi P=1 di ®éng tõ A ®Õn 1: 

XÐt c©n b»ng phÇn dµn bªn ph¶i mÆt c¾t 1-1:  

∑Y = 0. => Ne .sinα + RB = 0. => Ne =-  
αsin

1
. RB 

=>§ahNe =-  
αsin

1
.§ah RB 

∑m2 = 0. => NC .h + RB.4d  = 0. => Nc =-  
h
d4 . RB 

 => §ahNc =-  
h
d4 .§ah RB 

∑m1’ = 0. => Nd .h + RB.5d  = 0. => Nd =  
h
d5 . RB 

 => §ahNd =  
h
d5 .§ah RB 

Khi P=1 di ®éng tõ 2 ®Õn B: 

XÐt c©n b»ng phÇn dµn bªn tr¸i mÆt c¾t 1-1: 

N1A

Nb=1

N121

P=1

Nb=0

N12N1A 1
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∑Y = 0. => Ne .sinα − RA = 0. => Ne =  
αsin

1
. RA 

=>§ahNe =  
αsin

1
.§ah RA 

∑m2 = 0. => NC .h + RA.2d  = 0. => NC =-  
h
d2 . RA 

 => §ahNc =-  
h
d2 .§ah RA 

∑m1’ = 0. => Nd .h − RA.d  = 0. => Nd =  
h
d . RA 

 => §ahNd =  
h
d .§ah RA 

Sau khi vÏ ®−îc c¸c §−êng ¶nh h−ëng t−¬ng øng víi hai tr−êng hîp trªn ta 
lÇn l−ît nèi c¸c tung ®é §ah t¹i c¸c nót 1 vµ 2 cña tõng §ah ta ®−îc c¸c §ah 
nh− h×nh vÏ. 
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b. Dµn tæ hîp: Cho dµn tæ hîp nh− h×nh vÏ . 

H·y vÏ §ah c¸c thanh a, b, c, d, e. 

12d
RB

1

17 9

6

1'

A

d

17

1410

1 b

b

5311 1513

128

5'4'3'2'

42

d

RB

16

Bc

b d

e

a

§.a.h  Nc

2

2

§.a.h  Nb

1

1

1
§.a.h  RA

§.a.h  Nd

§.a.h  Na

1
§.a.h  RB

2

1

§.a.h  Ne
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Trong dµn tæ hîp gåm: Thanh riªng dµn nhá, thanh riªng dµn lín vµ thanh 
chung. Víi mçi lo¹i thanh ta sÏ cã c¸c Ph−¬ng ph¸p vÏ §−êng ¶nh h−ëng kh¸c 
nhau. 

Thanh riªng dµn nhá: Do thanh riªng dµn nhá chÞu t¶i träng côc bé trong 
ph¹m vi dµn nhá. Do vËy ta dïng Ph−¬ng ph¸p tiÕt ®iÓm vÏ riªng §ah thanh ®ã. 

Thanh riªng dµn lín: Cã 2 c¸ch vÏ: 

C¸ch 1: VÏ trùc tiÕp trªn dµn tæ hîp nÕu vÏ ®−îc. 

C¸ch 2: VÏ trªn dµn lín nh−ng ph¶i chó ý ®Õn sù truyÒn lùc tõ dµn nhá sang 
dµn lín. 

Thanh chung : 

C¸ch 1: VÏ trùc tiÕp trªn dµn tæ hîp nÕu vÏ ®−îc. 

C¸ch 2: VÏ riªng §ah thanh ®ã trªn dµn lín vµ dµn nhá sau ®ã céng l¹i. 

¸p dông vµo bµi to¸n trªn: 

VÏ §ah Na, Nb, Nc: Thanh a lµ thanh riªng dµn lín ta vÏ trùc tiÕp trªn dµn 
tæ hîp . Thanh b, c lµ thanh chung ta còng vÏ ®−îc trùc tiÕp trªn dµn tæ hîp. 

Dïng mÆt c¾t 1-1 nh− h×nh vÏ . 

Khi P=1 di ®éng tõ A ®Õn 1: 

XÐt c©n b»ng phÇn dµn bªn ph¶i mÆt c¾t 1-1: 

∑m1 = 0. => Na .h + RB.10d  = 0. => Na =-  
h
d10 . RB =-5 RB 

∑m2’ = 0. => Nc .h − RB.8d  = 0. => Nc =  
h
d8 . RB =4RB 

∑Y = 0. => Nb .sinα − RB = 0. => Nb =  
αsin

1
. RB = 2 . RB 

Khi P=1 di ®éng tõ 9 ®Õn B: 

XÐt c©n b»ng phÇn dµn bªn tr¸i mÆt c¾t 1-1: 

∑m1 = 0. => Na .h + RA.2d  = 0. => Na =-  
h
d2 . RA =- RA 

∑m2’ = 0. => Nc .h − RA.4d  = 0. => Nc =  
h
d4 . RA =2RA 
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∑Y = 0. => Nb .sinα + RA = 0. => Nb = - 
αsin

1
. RA =- 2 . RA 

Trªn ®o¹n 19 ta nèi hai tung ®é §ah t¹i hai ®Çu 1 vµ 9 l¹i víi nhau ta ®−îc 
§ah lùc däc cña c¸c thanh nh− h×nh vÏ. 

VÏ §ah Nd, Ne: Dïng Ph−¬ng ph¸p tiÕt ®iÓm. 

Thanh d: Lµ thanh riªng dµn nhá. T¸ch tiÕt 
®iÓm 9.  

Khi P=1 t¸c dông t¹i 9. 

Nd = 1. 

Khi P=1 kh«ng t¸c dông t¹i 9. 

Nd = 0. 

Thanh e: Lµ thanh riªng dµn lín. T¸ch tiÕt 
®iÓm 3. 

Khi P=1 t¸c dông t¹i 3. 

Nd = 1. 

Khi P=1 kh«ng t¸c dông t¹i 3. 

Nd = 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

P=1

9

Nd=1

Nb=0

3

3

Ne=1

P=1

Ne=0
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3.5. §−êng ¶nh h−ëng cña vßm ba khíp . 

XÐt kÕt cÊu vßm 3 khíp nh− h×nh vÏ . 

l

C

f

K ϕK    

AH
xK

yK

l2

B H

A K B

l1

1

1

f
l1  

Ky
f
l .1

 

 

xK

VA
0

C

VA

VB
0

BV

 

Kcosϕ

Kcosϕ

Ksin ϕ
 

Ksin ϕ

KN§ah.

Q§ah. K

M§ah. K

H§ah.

V§ah. B

V§ah. A

 

l
f

1. Ksin ϕ

Kϕ
f
l .1cos

 
sin ϕK

Kcosϕ

Kx

 



   64

Ta cã c¸c c«ng thøc: 

Ph¶n lùc : VA = VA
0; VB = VB

0; H= 
f

M C
0

 

Néi lùc t¹i mÆt c¾t K: 

MK = M0
K - H.yK; 

QK = Q0
K .cosϕK− H. sinϕK; 

NK = -Q0
K .sinϕK− H. cosϕK; 

Trong ®ã: 

VA
0; VB

0; M0
C lµ ph¶n lùc t¹i gèi A, B vµ m« men t¹i mÆt c¾t C t−¬ng øng 

cña DÇm gi¶n ®¬n cã cïng khÈu ®é. 

M0
K ;Q0

K lµ m« men vµ lùc c¾t t¹i mÆt c¾t K cña DÇm gi¶n ®¬n . 

VËy ta cã c«ng thøc dïng ®Ó vÏ c¸c §−êng ¶nh h−ëng trong vßn 3 khíp. 

Ph¶n lùc : 

§ah VA  = §ah VA
0; 

§ah VB =§ah VB
0; 

§ah H=
f
1  .§ah M0

C; 

Néi lùc t¹i mÆt c¾t K: 

§ah MK =§ah M0
K - yK .§ah H; 

§ah QK = cosϕK .§ah Q0
K − sinϕK .§ah H; 

§ah NK = - sinϕK .§ah Q0
K  − cosϕK .§ah H; 

Dùa vµo c¸c §−êng ¶nh h−ëng ph¶n lùc vµ néi lùc trªn DÇm gi¶n ®¬n cã 
cïng khÈu ®é ta vÏ ®−îc c¸c §−êng ¶nh h−ëng ph¶n lùc vµ néi lùc cña vßm 3 
khíp cã cao ®é khíp ch©n vßm b»ng nhau nh− h×nh vÏ. 
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2. VÏ §−êng ¶nh h−ëng cña vßm 3 khíp b»ng Ph−¬ng ph¸p ®iÓm 
kh«ng. 

K

N

Kϕsin  

ϕsin K
§ah.

xK

ϕcos K

 

§ah.M

§ah.Q

K

K

C

l1

l

yK

A

ϕK    

K

xK

B

f

l2

Fm
Fq

Fn

Fn0 0 b

a1

κ1

κ2

c1

 

a. Néi dung cña Ph−¬ng ph¸p : 

- Ph−¬ng ph¸p ®iÓm kh«ng dùa trªn c¬ së t×m vÞ trÝ t¸c dông cña t¶i träng P=1 
mµ øng víi vÞ trÝ ®ã m« men hoÆc lùc c¾t, lùc däc t¹i  1 mÆt c¾t nµo ®ã b»ng 0. 
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- Sauk hi x¸c ®Þnh ®−îc ®iÓm kh«ng ta sÏ kÕt hîp víi c¸c ®iÓm kh«ng kh¸c ®· 
cã (C¸c vÞ trÝ gèi nèi víi ®Êt ...) ®Ó vÏ §−êng ¶nh h−ëng néi lùc trªn c¬ së DÇm 
gi¶n ®¬n (HoÆc hÖ DÇm tÜnh ®Þnh) cã gèi lµ c¸c ®iÓm kh«ng ®· t×m ®−îc. 

• §−êng ¶nh h−ëng MK 

- Quan s¸t trªn §−êng ¶nh h−ëng MK ®· vÏ ta thÊy: §o¹n ®Çu tiªn cña §ah 
MK gièng nh− §ah M« men t¹i mÆt c¾t K cña DÇm gi¶n ®¬n cã chiÒu dµi t−¬ng 
øng lm lµ kho¶ng c¸ch tõ gèi A tíi ®iÓm Fm cã m« men b»ng 0. 

- VËy nÕu x¸c ®Þnh ®−îc ®iÓm FM ta cã thÓ vÏ ®−îc §ah MK 

- T−¬ng tù víi §ah NK vµ QK ta còng vÏ ®−îc nÕu nh− x¸c ®Þnh ®−îc ®iÓm 
kh«ng FN, FQ t−¬ng øng. 

b. C¸ch vÏ §ah MK, QK, NK b»ng Ph−¬ng ph¸p ®iÓm kh«ng . 

• §−êng ¶nh h−ëng MK 

- KÎ ®−êng th¶ng ®i qua khíp ®Ønh vßm vµ khíp ch©n vßm phÝa bªn kia mÆt 
c¾t. (d1); 

- KÎ ®−êng th¼ng ®i qua khíp  ch©n vßm cßn l¹i vµ di qua mÆt c¾t K. (d2); 

- §−êng d1 vµ d2 c¾t nhau t¹i FM. 

- ChiÒu dµi lm chÝnh lµ h×nh chiÕu b»ng cña ®o¹n nèi khíp A víi FM. 

- Dùa vµo  quan hÖ h×nh häc ta cã: lm = 
fxly

xjl

KK

K

..
..

2 +
; l = l1 + l2 

- VÏ §−êng ¶nh h−ëng MK cña DÇm mét ®Çu thõa cã khÈu ®é nhÞp chÝnh lµ 
lm, ®Çu thõa lµ l1-lm. Sau ®ã vÏ tiÕp trªn DÇm Phô thuéc CB ta sÏ vÏ ®−îc §AH 
MK. (Tr−êng hîp lm<l1). Tr−êng hîp lm>l1 ta sÏ xÐt sau (Th−êng gÆp khi vÏ 
§AH trong khung 3 khíp). 

• §−êng ¶nh h−ëng  QK: 

- X¸c ®Þnh ®iÓm kh«ng Fq; 

- KÎ ®−êng th¼ng ®i qua khíp ®Ønh vßm vµ khíp ch©n vßm phÝa bªn kia mÆt 
c¾t. (d1); 

- KÎ ®−êng th¼ng ®i qua khíp  ch©n vßm cßn l¹i vµ song song víi tiÕp tuyÕn 
cña ®−êng congvßm t¹i K. (d3); 

- §−êng d1 vµ d3 c¾t nhau t¹i FQ. 
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- ChiÒu dµi lq chÝnh lµ h×nh chiÕu b»ng cña ®o¹n th¼ng nèi FQ víi khíp ch©n 
vßm phÝa mÆt c¾t K. 

- ChiÒu dµi lq x¸c ®Þnh b»ng quan hÖ h×nh häc. 

• C¸ch vÏ §−êng ¶nh h−ëng QK: 

• VÏ §−êng ¶nh h−ëng QK cña DÇm cã chiÒu dµi lq sau ®ã nh©n víi (cosϕK) 
kÐo dµi vÒ phÝa ph¶i gÆp ®−êng dãng tõ C xuèng t¹i 1 ®iÓm, nèi ®iÓm ®ã víi 
®iÓm b»ng kh«ng ë gèi B ta ®−îc §−êng ¶nh h−ëng QK cña vßm 3 khíp. 

• §−êng ¶nh h−ëng NK: 

- X¸c ®Þnh ®iÓm kh«ng FN: 

- KÎ ®−êng th¼ng d4 ®i qua khíp ch©n vßm cã mÆt c¾t K vµ vu«ng gãc víi tiÕp 
tuyÕn cña vßm t¹i mÆt c¾t K. 

- Hai ®−êng d1 vµ d4 gÆp nhau t¹i FN. 

- Dãng ®iÓm FN xuèng ®−êng chuÈn ta ®−îc ®iÓm FN. 

- T¹i ®iÓm øng víi vÞ trÝ cña gèi A, tõ ®−êng chu¶n ta dãng lªn 1 ®o¹n b»ng 
sinϕK (®o¹n aa1). Nèi FN víi a1, kÐo dµi gÆp ®−êng dãng tõ K xuèng ë K1vµ 
®−êng dãng tõ C xuèng ë C1. Nèi c1b, tõ a kÎ ®−êng th¼ng song song víi a1c1 
gÆp ®−êng dãng tõ K xuèng ë K2. Ta ®−îc ak2k1kc1b lµ §−êng ¶nh h−ëng NK 
mang dÊu ©m. 

- C¸c §−êng ¶nh h−ëng MK, QK, NK nh− h×nh vÏ. 
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3.6. C«ng dông cña §−êng ¶nh h−ëng . 

1. Dïng §−êng ¶nh h−ëng ®Ó tÝnh néi lùc cña kÕt cÊu : 

• Sauk hi ®· vÏ ®−îc c¸c §−êng ¶nh h−ëng néi lùc ta sÏ ®i x¸c ®Þnh néi lùc do 
tõng lo¹i t¶i träng g©y ra. 

• T¶i träng t¸c dông lªn kÕt cÊu gåm: 

- T¶i träng tËp trung. 

- T¶i träng ph©n bè. 

- M« men tËp trung. 

a. T¶i träng tËp trung. 

XÐt §−êng ¶nh h−ëng S (S cã thÓ lµ ph¶n lùc, m« men, lùc c¾t, lùc däc) chÞu 
t¸c dông cña t¶i träng tËp trung tõ P1, P2 tíi Pn-1,Pn. C¸c tung ®é §−êng ¶nh 
h−ëng S t−¬ng øng víi c¸c t¶i träng P1, P2,...., Pn-1, Pn lµ y1, y2, ....,yn-1, yn. 

P1 P2

y1 y2

P3

y3

Pn

yn
§.a.h S

 

Néi lùc Sp do c¸c t¶i träng tËp trung g©y ra lµ: 

Sp = P1.y1+P2.y2 +....+Pn-1.Pn = ∑
=

n

i 1

Pi.yi. 

Trong ®ã tung ®é §−êng ¶nh h−ëng S : Yi cã thÓ mang dÊu +, - hoÆc b»ng 0 

n: lµ sè t¶i träng tËp trung t¸c dông . 

b. T¶i träng ph©n bè: 

XÐt t¶i träng ph©n bè q(x) t¸c dông lªn kÕt cÊu cã §−êng ¶nh h−ëng S. 
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y

dx

b

b

a

a

x

§.a.h S

q(x)

T¶i träng ph©n bè

 

XÐt 1 ph©n tè lùc tËp trung : dp= qx.dx. 

Néi lùc do dp g©y ra : 

ds = y.dp = qx.y.dx. 

VËy néi lùc S do tËp trung ph©n bè qx g©y ra lµ : 

      S = ∫
b

a

dxyqx ..  

Trong ®ã: 

qx lµ t¶i träng ph©n bè. 

y: Lµ tung ®é §−êng ¶nh h−ëng t−¬ng øng víi qx. 

NÕu t¶i träng ph©n bè ®Òu : qx = q0 = const. 

ba §.a.h S

qo

Ωab

T¶i träng ph©n bè ®Òu

 

=> S=q0. ∫
b

a

dxy.  

MÆt kh¸c : 

abΩ = ∫
b

a

dxy.  lµ diÖn tÝch cña §−êng ¶nh h−ëng S trªn ®o¹n ab. 

S = q0. abΩ  

c. M« men tËp trung : 
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XÐt §−êng ¶nh h−ëng S cã m« men tËp trung M t¸c dông : 

a b

y+Δy

P P

M

y
Δx

§.a.h S

 

Ta Ph©n tÝch m« men M thµnh cÆp ngÉu lùc P víi c¸nh tay ®ßn: Δx; 

M = P. Δx. 

VËy néi lùc S do cÆp ngÉu lùc g©y ra lµ. 

S = P.(y+Δy)-Py = P. Δy 

Mµ  P = 
x

M
Δ

 

=> S= M. 
x
y

Δ
Δ  = M.tgϕ. 

NÕu trªn §−êng ¶nh h−ëng S cã nhiÒu m« men tËp trung t¸c dông : 

S = ∑
=

±
n

i 1

Mi.tgϕi. 

Trong ®ã: ϕ lµ gãc tiÕp tuyÕn cña §−êng ¶nh h−ëng t¹i ®iÓm cã m« men tËp 
trung t¸c dông. 

TÝch sè (Mi.tgϕi ) mang dÊu + nÕu M quay thuËn chiÒu Kim ®ång hå vµ ϕ 

gãc lµ gãc ®ång biÕn. HoÆc M quay ng−îc chiÒu K§H vµ gãc ϕ lµ gãc nghÞch 
biÕn. 
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d. VÝ dô: 

VÝ dô 1: Cho kÕt cÊu nh− h×nh vÏ. H·y tÝnh M, Q t¹i mÆt c¾t K b»ng Ph−¬ng 
ph¸p dïng §−êng ¶nh h−ëng . 

20 KN5 KN/m
40 KN.m

4m 2m 2m 4m

K
C A B

3

2

1
§.a.h M

1.5

0.5

1

1
§.a.h Q0.5

K

K

 

Gi¶i: 

• B−íc 1: VÏ §AH MK, QK: 

DÇm  ABC lµ DÇm mót thõa do ®ã ta vÏ ngay ®−îc c¸c §AH MK, QK; 

• B−íc 2: TÝnh MK, QK: 

T¶i träng t¸c dông lªn DÇm gåm c¶ t¶i träng tËp trung, t¶i träng ph©n bè vµ 
m« men tËp trung. Do vËy néi lùc sÏ tÝnh theo c«ng thøc. 

S =∑
=

n

i 1

Pi.yi. + q0. abΩ  + ∑
=

±
m

i 1

Mi.tgϕi. 

TÝnh MK:   

  MK = 20.1 - 40.tgϕM - 5.0,5.3.4;  tgϕM = 0.25. 

     = -20 KN.m.  

TÝnh QK:  

QK  = 20.0,5 - 40. tgϕQ +5.0,5.4;  tgϕQ = 0.125. 

  = 10 KN. 
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VÝ dô 2: Cho kÕt cÊu nh− h×nh vÏ. H·y tÝnh c¸c ph¶n lùc gèi RA, RB , Néi lùc 
c¸c thanh Na, Nb, Nc b»ng Ph−¬ng ph¸p dïng §−êng ¶nh h−ëng. 

50 KN

2m

6x4m

b
α

3'

3
c

a

H 2

RA

45°

2'1'

A 21

20 KN 2
RB

5'4'

B54

100 KN

4m

1

1

A§.a.h R

2

1

2

2  2

5/6
1/2 1/6

1

1/3

2/3 4/3

5     /6 /2

/6

2 2

2

/32

1
1/2

5/61/6
§.a.h R B

§.a.h Nb

§.a.h Na

§.a.h Nc  
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Gi¶i: 

• B−íc 1: VÏ c¸c §AH . 

§ah RA, §ah RB : Gièng nh− §ah RA, §ah RB cña DÇm gi¶n ®¬n AB. 

§ah Na: Dïng Ph−¬ng ph¸p tiÕt ®iÓm: T¸ch nót A. 

Khi P=1 t¸c dông t¹i A: RA=1. 

∑Y = 0 => Na = 0. 

Khi P=1 t¸c dông ngoµi vÞ trÝ A:  

∑Y = 0  => Na.sinα + RA = 0. 

 => Na = -
αsin

1 RA; α=450  ; sinα =
2
2  

=> Na = - 2  RA 

§ah Nb: Dïng mÆt c¾t 1-1: 

Khi P=1 di ®éng tõ A->1: XÐt c©n b»ng phÇn Dµn bªn ph¶i mÆt c¾t 1-1: 

∑M2 = 0 => Nb.4 + RB.4.4 = 0. =>Nb = -4.RB 

Khi P=1 di ®éng tõ 2->B: XÐt c©n b»ng phÇn Dµn bªn tr¸i mÆt c¾t 1-1: 

∑M2 = 0 => Nb.4 + RA.4.2 = 0. =>Nb = -2.RA 

§ah Nc: Dïng mÆt c¾t 2-2: 

Ta dÔ dµng Chøng minh ®−îc A lµ giao ®iÓm cña hai thanh 23 vµ 2’3’. 

Khi P=1 di ®éng tõ A->2: XÐt c©n b»ng phÇn Dµn bªn ph¶i mÆt c¾t 2-2: 

∑MA = 0 => Nb.4 + RB.4.4 = 0.  

Dùa vµo quan hÖ h×nh häc ta cã: Tam gi¸c AH3 lµ tam gi¸c vu«ng c©n t¹i H. 

=>rc = 2
4.3  = 6 2  m. 

=>Nc = -
2

4 .RB = -2 2 . RB . 

Khi P=1 di ®éng tõ 3->B: XÐt c©n b»ng phÇn Dµn bªn tr¸i mÆt c¾t 2-2: 

∑MA = 0 => Nc.rc + RA.0 = 0. =>Nc = 0. 
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=> §ah Na, Nb, Nc nh− h×nh vÏ . 

• B−íc 2: TÝnh néi lùc c¸c thanh b»ng §−êng ¶nh h−ëng . 

Ph¶n lùc RA, RB.  

RA = 20. 
6
5   + 50. 

2
1    +100. 

2
1  = 

3
175  KN 

RB = 20. 
6
1   + 50. 

2
1    +100. 

6
5  = 

3
335  KN 

Néi lùc c¸c thanh a, b, c: 

Na = -20. 
6

25   + 50. 
2
2    +100. 

6
2  = -

3
2175  KN 

Nb = -20. 
3
2   - 50.1   -100. 

3
1  = -

3
290  KN 

Nc = -20. 
3
2    = -

3
220  KN 
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VÝ dô 3: Cho kÕt cÊu nh− h×nh vÏ. H·y tÝnh m« men, lùc c¾t t¹i c¸c mÆt c¾t 
i, j b»ng Ph−¬ng ph¸p §−êng ¶nh h−ëng. 

10 KN/m20 KN
40 KN.m 100 KN.m

3m 3m 4m 4m 4m 3m 3m2m

§.a.h Mi

§.a.h Qi

§.a.h Mj

§.a.h Qj

3

1 1

2

3 1.5

0.51

1

2/3

 

Gi¶i: 

• B−íc 1: VÏ c¸c §ah Mi, Qi, Mj, Qj.  

• B−íc 2: TÝnh Mi, Qi, Mj, Qj b»ng §−êng ¶nh h−ëng . 

Mi
 Ph¶i = -20.3 = -60 KN.m 

Mi
Tr¸i   =- 20.3- 40. 3

3
 = -100 KN.m 

Mj
Tr¸i= -10.(0,5.8.2) + 100.tgϕ Ph¶i = -130 KN.m;    tgϕ Ph¶i

 =- 3
5.1
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Mj
Ph¶i= -10.(0,5.8.2) + 100.tgϕTr¸i = -30 KN.m;    tgϕTr¸i

 = 3
5.1

 

Qi   = 100.tg00  + 20.1  = 20 KN. 

Qj 
tr¸i  = Qj 

Ph¶i = 10 KN. 

 

Chó ý: 

NÕu m« men tËp trung ®Æt t¹i ®Ønh cña §−êng ¶nh h−ëng d¹ng tam gi¸c 

hoÆc ®a gi¸c (T¹i vÞ trÝ cã 2 gi¸ trÞ ϕ lµ ϕ tr¸i  vµ  ϕ ph¶i) th× t¹i ®ã ta ph¶i tÝnh c¶ 
hai gi¸ trÞ m« men bªn tr¸i vµ bªn ph¶i mÆt c¾t. 

Hai g¸ trÞ m« men M tr¸i  vµ MPh¶i sÏ c©n b»ng víi m« men ngo¹i lùc t¹i ®ã. 

M tr¸i  + MPh¶i +M = 0 

M

ϕ

Ph¶i
ϕ

Tr¸i

M M
M

Tr¸i Ph¶i

Tr¸iM    =130
Ph¶i

100 KN.m

M    =30  KN.m 
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2. VÞ trÝ bÊt lîi nhÊt cña t¶i träng. 

a. §Þnh nghÜa: 

VÞ trÝ bÊt lîi nhÊt cña t¶i träng lµ vÞ trÝ mµ t¶i träng ®Æt t¹i ®ã sÏ g©y ra gi¸ 
trÞ néi lùc lín nhÊt cña ®¹i l−îng cÇn nghiªn cøu . 

b. §−êng ¶nh h−ëng cã d¹ng ®a gi¸c: 

§ah S

y4y3y2
y1

y4+Δy4y3+Δy3y2+Δy2y1+Δy1

e

d
c

a

b

P
Δx

4P3

Δx

2P1P
ΔxΔx

α3
α2 α4

 

Tr−êng hîp 1: 

Khi gi÷ nguyªn vÞ trÝ t¸c dông cña t¶i träng: 

Néi lùc t−¬ng øng lµ: 

S1= P1.y1 + P2.y2 + P3.y3 + P4.y4  

Tr−êng hîp 2: 

DÞch ®oµn t¶i träng sang bªn ph¶i mét ®o¹n Δx: 

Néi lùc t−¬ng øng lµ: 

S2= P1.(y1 + Δy1) + P2.(y2 + Δy2) + P3.(y3 + Δy3) + P4.(y4 + Δy4);  

XÐt ΔS = S2-S1 = P1. Δy1+ P2. Δy2+ P3. Δy3+ P4. Δy4 

NÕu ë tr−êng hîp 1: S1 lµ néi lùc lùc lín nhÊt th× : ΔS <0; 

XÐt quan hÖ gi÷a Δx vµ Δyi 

Ta cã: Δyi= Δx.tgαi 

=> ΔS = Δx.(P1.tgα1+ P2.tgα2+ P3.tgα3+ P4.tgα4) <0; 

V× Δx>0 nªn  (P1.tgα1+ P2.tgα2+ P3.tgα3+ P4.tgα4) <0; 
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VËy ®Ó ΔS<0 th× b¾t buéc ph¶i cã Ýt nh©t mét t¶i träng P nµo ®ã trong ®oµn 
t¶i träng ph¶i ®Æt ë ®Ønh §AH. 

VËy  

xΔ :ΔS<0 => ∑ Pi.tgαi < 0;    (1) (§oµn t¶i träng dÞch chuyÓn sang ph¶i); 

T−¬ng tù: 

xΔ :ΔS<0 => ∑ Pi.tgαi > 0;    (2) (§oµn t¶i träng dÞch chuyÓn sang tr¸i); 

C«ng thøc 1 vµ 2 lµ ®iÒu kiÖn ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ bÊt lîi nhÊt cña ®oµn t¶i 
träng trªn §−êng ¶nh h−ëng h×nh ®a giac. 

Kinh nghiÖm tÝnh to¸n cho thÊy: Khi t¶i träng cã trÞ sè lín nhÊt trong ®oµn 
t¶i träng ®Æt lªn ®Ønh §−êng ¶nh h−ëng cã tung ®é lín nhÊt th× sÏ ®−îc vÞ trÝ bÊt 
lîi nhÊt cña t¶i träng. 

VËy ®Ó t×m ®−îc vÞ trÝ bÊt lîi nhÊt cña ®oµn t¶i träng trªn §−êng ¶nh h−ëng 
ta thùc hiÖn theo tr×nh tù sau: 

• §Æt ®oµn t¶i träng lªn §−êng ¶nh h−ëng sa«ch t¶i träng lín nhÊt trong 
®oµn ë vÞ trÝ cã ®Ønh cao nhÊt cña §−êng ¶nh h−ëng . 

• Cho ®oµn t¶i träng xª dÞch sang tr¸i vµ sang ph¶i mét ®o¹n Dx. Sau ®ã 
kiÓm tra l¹i hai ®iÒu kiÖn t−¬ng øng trong c«ng thøc1 vµ 2. NÕu tho¶ m·n th× vÞ 
trÝ ®ã lµ vÞ trÝ bÊt lîi nhÊt cña t¶i träng . 

c. §−êng ¶nh h−ëng cã d¹ng tam gi¸c. 

XÐt ®oµn t¶i träng gåm c¸c t¶i träng tËp trung P1, P2, ...., Pn. ®Æt trªn §−êng 
¶nh h−ëng tam gi¸c trong ®ã cã t¶i träng P5= Pk t¸c dông trªn ®Ønh §−êng ¶nh 
h−ëng. 

c

§ah S

Pph¶iPtr¸i

Pn5 6P 7P .....P4PP3P21P

ba

α β
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Gäi Ptr¸i vµ Pph¶i lÇn l−ît lµ hîp lùc cña c¸c lùc bªn tr¸i vµ bªn ph¶i ®Ønh 
§−êng ¶nh h−ëng . 

NÕu vÞ trÝ ta ®ang xÐt lµ vÞ trÝ bÊt lîi nhÊt cña t¶i träng th× ph¶i tho¶ m·n 
®iÒu kiÖn: 

xΔ : Ptr¸i.tgα + ( Pph¶i+Pk).tgβ < 0 (3) (§oµn t¶i träng dÞch chuyÓn sang 

ph¶i); 

xΔ : Ptr¸i.tgα + ( Pph¶i+Pk).tgβ < 0 (4) (§oµn t¶i träng dÞch chuyÓn sang 

tr¸i); 

Trong ®ã : 

tgα =
a
c ; tgβ =

b
c ; 

xΔ : 
b

P
a

PP k PhaiTrai >
+ (5) 

xΔ : 
b

PP
a

P k+
< PhaiTrai (6) 

C«ng thøc 5 vµ 6 dïng ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ bÊt lîi nhÊt cña t¶i träng trªn 
§−êng ¶nh h−ëng. 

Chó ý: 

NÕu t¶i träng ph©n bè ®Òu th× ta sÏ cã ®iÒu kiÖn duy nhÊt 

b
P

a
P PhaiTrai > (6) 
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3.7. T¶i träng r¶i ®Òu thay thÕ t−¬ng ®−¬ng. 

1. §Þnh nghÜa: 

• T¶i träng r¶i ®Òu thay thÕ t−¬ng ®−¬ng lµ lo¹i t¶i träng r¶i ®Òu quy ®æi tõ 
t¶i träng thùc tÕ ®−îc ®¹t t¹i vÞ trÝ bÊt lîi nhÊt cña t¶i träng trªn §−êng ¶nh 
h−ëng. 

• VËy néi lùc tÝnh theo t¶i träng t−¬ng ®−¬ng sÏ lµ:  

  Smax = qt®.Ω  (1) 

Trong ®ã: 

Ω: Lµ diÖn tÝch §−êng ¶nh h−ëng t−¬ng øng víi chiÒu dµi ®Æt t¶i. 

qt®: t¶i träng t−¬ng xÕp trªn §−êng ¶nh h−ëng. 

MÆt kh¸c:  

S=∑Pi.yi+∑qi. Ωi (2) 

Trong ®ã: 

Ωi: Lµ diÖn tÝch §−êng ¶nh h−ëng t−¬ng øng víi chiÒu dµi ®Æt t¶i qi. 

qi: T¶i trängr¶i ®Òu trªn 1 phÇn  §−êng ¶nh h−ëng. 

Pi.yi: T¶i träng tËp trung vµ tung ®é §−êng ¶nh h−ëng t−íng øng. 

Tõ 1 vµ 2 : 

=> qt®= 
Ω

Ω+∑ ∑ iiii .. qyP
 

- Trong X©y dùng CÇu ®−êng, ta th−êng gÆp ®oµn t¶i träng lµ ®oµn «t«, 
®oµn tµu ho¶ hay ®oµn ng−êi. 

- Trong Quy Tr×nh 79 cña Bé GTVT th× tÊt c¶ c¸c t¶i träng «t« vµ xe ho¶ 
®Òu ®−îc quy vÒ t¶i träng r¶i ®Òu t−¬ng ®−¬ng vµ ®−îc lËp thµnh b¶ng tra s½n 
dïng ®Ó tÝnh to¸n thiÕt kÕ c«ng trÝnh cÇu ®−êng. Cßn t¶i träng ng−êi lu«n ®−îc 
lÊy lµ: 300 Kg/m2. 

- Trong Quy Tr×nh 2001 cña Bé GTVT th× t¶i träng «t« ®−îc xÕp trùc tiÕp 
trªn §−êng ¶nh h−ëng. 

2. §oµn t¶i träng «t«: 
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• T¶i träng tiªu chuÈn «t« ®−îc chia lµm c¸c cÊp sau: 

H6, H8, H10, H13, H30. 

C¸ch bè trÝ c¸c ®oµn xe «t«: 

- §oµn xe tiªu chuÈn: H6, H8, H10, H13. 

0.3P 0.7P 0.35P 0.95P 0.3P 0.7P 0.3P 0.7P

4m 8m 4m 4m 4m 8m 4m 8m8m

⇒

H−íng xe ch¹y

 

- §oµn xe tiªu chuÈn: H30. 

6m 1.6m

0.4P0.4P0.2P0.2P 0.4P0.4P

10m 6m 1.6m 10m

H−íng xe ch¹y

⇒

0.2P 0.4P0.4P

10m1.6m6m
 

• §oµn t¶i träng xe ho¶: 

Chia lµm 4 cÊp: 

CÊp 1: Z10. ( Z=10T); 

CÊp 2:Z18 ( Z=18T); 

CÊp 3: Z22( Z=22T); 

CÊp 4: Z26 ( Z=26T); 

C¸ch bè trÝ c¸c ®oµn xe xe ho¶: 

 

1.51.5 1.5

3 4 51

1.5 1.5

2 0.42Z 

8

0.3Z 
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4. T×m vÞ trÝ bÊt lîi nhÊt ®èi víi c¸c ®oµn «t« vµ xe ho¶: 

ViÖc t×m vÞ trÝ bÊt lîi nhÊt cña t¶i träng trªn §−êng ¶nh h−ëng lµ t−¬ng ®èi 
phøc t¹p. Trong qu¸ tr×nh t¶i träng thiÕt kÕ, ng−êi ta th−êng dïng t¶i träng r¶i 
®Òu t−¬ng ®−¬ng qt® do ®ã rÊt thuËn lîi cho viÖc t×m vÞ trÝ bÊt lîi nhÊt cña ®oµn 
t¶i träng. 

§èi víi §−êng ¶nh h−ëng tam gi¸c: 

§Ó cã ®−îc qt® ta ph¶i tra b¶ng c¨n cø vµo : 

ChiÒu dµi §−êng ¶nh h−ëng (l).  

TrÞ sè: 
l
a

=α ; 

Víi : 

a: ChiÒu dµi theo ph−¬ng ngang 
phÇn §−êng ¶nh h−ëng cã c¹nh ng¾n 
h¬n. 

l: ChiÒu dµi §−êng ¶nh h−ëng. 

§èi víi §−êng ¶nh h−ëng ®a gi¸c: 

§Ó tÝnh ®−îc néi lùc ta dïng 1 trong 
hai c¸ch: 

C¸ch 1: XÕp t¶i trùc tiÕp lªn §−êng ¶nh h−ëng . 

C¸ch 2: Coi §−êng ¶nh h−ëng ®a gi¸c xÊp xØ lµ §−êng ¶nh h−ëng tam gi¸c 
cã ®−êng cao lµ ®Ønh cao nhÊt cña §−êng ¶nh h−ëng ®a gi¸c. 

=> qt®. 

=> X¸c ®Þnh vÞ trÝ bÊt lîi nhÊt. 

 

 

 

 

 

 

a b

l

§ah S

§ah S

§ah S
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b¶ng t¶I träng t−¬ng ®−¬ng cña ®oµn « t« h-10 (T/m) 

VÞ trÝ ®Ønh cña tam gi¸c VÞ trÝ ®Ønh cña tam gi¸c 
λ (m) 

ë gi÷a ë L/4 ë ®Çu 
λ (m) 

ë gi÷a ë L/4 ë ®Çu 

4 4.75 4.78 4.75 32 1.23 1.29 1.37 

5 3.80 3.80 4.08 40 1.15 1.16 1.27 

6 3.17 3.30 3.66 50 1.09 1.09 1.19 

8 2.38 2.67 2.81 60 1.05 1.05 1.13 

10 2.16 2.23 2.54 70 1.01 1.02 1.08 

12 1.94 1.99 2.31 80 0.99 1.00 1.05 

14 1.76 1.86 2.08 90 0.97 0.97 1.03 

16 1.59 1.73 1.71 100 0.96 0.96 1.01 

20 1.40 1.57 1.67 120 0.94 0.94 0.98 

24 1.35 1.44 1.57 140 0.92 0.92 0.96 

28 1.30 1.34 1.45 160 0.91 0.91 0.94 

b¶ng t¶I träng t−¬ng ®−¬ng cña ®oµn « t« h-30 (T/m) 

VÞ trÝ ®Ønh cña tam gi¸c VÞ trÝ ®Ønh cña tam gi¸c 
λ (m) 

ë gi÷a ë L/4 ë ®Çu 
λ (m) 

ë gi÷a ë L/4 ë ®Çu 

4 7.20 6.80 9.60 32 1.76 2.06 2.46 

5 6.53 7.55 8.06 40 1.76 1.90 2.29 

6 5.87 6.58 6.93 50 1.76 1.79 2.17 

8 4.80 5.20 5.47 60 1.76 1.78 2.08 

10 4.03 4.29 4.70 70 1.74 1.74 2.02 

12 3.47 3.80 4.10 80 1.74 1.74 2.00 

14 3.16 3.40 3.62 90 1.74 1.74 1.97 

16 2.89 3.08 3.24 100 1.72 1.74 1.93 

20 2.45 2.57 2.87 120 1.72 1.72 1.90 

24 2.13 2.22 2.78 140 1.70 1.71 1.68 

28 1.93 2.13 2.60 160 1.70 1.71 1.68 
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b¶ng t¶I träng t−¬ng ®−¬ng cña xe xb80 vµ x60 (T/m) 

XB80 cã ®Ønh ë XB80 cã ®Ønh ë 

λ (m) ë gi÷a nhÞp 
vμ 1/4L 

ë ®Çu 

X60 cã 
®Ønh bÊt kú

λ (m) ë gi÷a nhÞp 
vμ 1/4L 

ë ®Çu 

X60 cã 
®Ønh bÊt kú

4 18.00 22.00 12.00 22 6.48 6.67 4.83 

5 16.64 20.50 12.00 24 6.00 6.17 4.48 

6 16.00 18.67 11.67 26 5.58 5.73 4.17 

7 15.02 16.97 11.02 28 5.22 5.33 3.90 

8 14.00 15.50 10.31 30 4.91 5.01 3.67 

9 13.04 14.22 9.63 32 4.62 4.71 3.46 

10 12.15 13.12 9.00 36 4.15 4.22 3.10 

12 10.67 11.33 7.92 40 3.76 3.82 2.81 

14 9.47 9.95 7.04 50 3.05 3.08 2.28 

16 8.50 8.67 6.33 60 2.56 2.59 1.92 

18 7.70 8.00 5.74 70 2.21 2.22 1.65 

20 7.04 7.28 5.25 80 1.94 1.95 1.45 
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5. VÝ dô: TÝnh néi lùc c¸c thanh Na, Nb trong dµn sau b»ng c¸ch dïng t¶i 
träng t−¬ng ®−¬ng khi cã ®oµn xe H30 ch¹y qua. 

6x10m
a

b

2

2

A 10
m

§.a.h  Na

§.a.h  Nb

B

4/3

5   /62  

Gi¶i: 

B−íc 1: VÏ §−êng ¶nh h−ëng Na, Nb; 

B−íi 2: Tra b¶ng t¶i träng t−¬ng ®−¬ng ®Ó cã: qt®
a; q

t®
b; 

TÝnh qt®
a : Víi l=60 m; a=

60
20 =0.3333; H30. 

Tra b¶ng vµ Néi suy => qt®
a =1.7542 ( T/m). 

TÝnh qt®
b : Víi l=60 m; a=

60
10 =0.1667; H30. 

Tra b¶ng vµ Néi suy => qt®
a =1.912 ( T/m). 

B−íc 3: TÝnh Na, Nb: 

Na = qt®
a. Ωa =1.7542.(0.5.

3
4 .60)= 70.168  T. 

Nb = qt®
b. Ωb =1.912.(-0.5. 2

6
5 .60)=-67.5994  T. 
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Ch−¬ng 4. TÝnh chuyÓn vÞ t¹i mét ®iÓm trªn 

            kÕt cÊu tÜnh ®Þnh. 

 

4.1. Kh¸i niÖm biÕn d¹ng vμ chuyÓn vÞ. 

- D−íi t¸c dông cña c¸c nh©n tè : T¶i träng, nhiÖt ®é thay ®æi vµ chuyÓn 
vÞ c−ìng bøc; kÕt cÊu sÏ bÞ biÕn d¹ng uèn , kÐo, nÐn hoÆc tr−ît, xo¾n. 

- BiÕn d¹ng cña kÕt cÊu lµ tæng hîp c¸c chuyÓn vÞ cña tÊt c¶ c¸c ®iÓm trªn 
kÕt cÊu. Hay nãi kh¸c ®i, khi kÕt cÊu bÞ biÕn d¹ng, hÇu hÕt c¸c ®iÓm trªn kÕt 
cÊu sÏ bÞ dÞch chuyÓn tíi vÞ trÝ míi . Sù dÞch chuyÓn vÞ trÝ cña 1 ®iÓm khi kÕt 
cÊu bÞ biÕn d¹ng gäi lµ chuyÓn vÞ cña ®iÓm ®ã. 

- ChuyÓn vÞ bao gåm : chuyÓn vÞ ®−êng vµ chuyÓn vÞ gãc xoay. 

- XÐt kÕt cÊu khung chÞu t¶i träng t¸c dông nh− h×nh vÏ. 

D−íi t¸c dông cña t¶i träng, ®iÓm C sÏ dÞch chuyÓn tíi vÞ trÝ C’.  

A B

q

P ΔiP

ΔkP

C
C'

k

i 

 

CC’ gäi lµ chuyÓn vÞ toµn phÇn cña ®iÓm C. CC’ ®−îc ph©n tÝch thµnh 2 

thµnh phÇn: ΔkP vµ ΔiP. 

ΔkP: ChuyÓn vÞ cña ®iÓm C theo ph−¬ng k do t¶i träng g©y ra. 

ΔiP: ChuyÓn vÞ cña ®iÓm C theo ph−¬ng i do t¶i träng g©y ra. 

Gäi δkPvµ δiP ChuyÓn vÞ ®¬n vÞ cña ®iÓm C theo ph−¬ng k vµ i do t¶i träng 
g©y ra. 
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ΔkP=δkP.P; 

ΔiP=δiP.P; 

NÕu trªn kÕt cÊu cã n t¶i träng t¸c dông th× theo nguyªn lý céng t¸c dông : 

ΔkP=ΔkP1+ΔkP2+ΔkP3+......+ΔkPn=∑
=

n

i 1
(δkPi.Pi); 

ΔiP=ΔiP1+ΔiP2+ΔiP3+......+ΔiPn=∑
=

n

i 1
(δiPi.Pi); 

C¸c gi¶ thiÕt trong tÝnh to¸n: 

- VËt liÖu lµm kÕt cÊu lµ ®µn håi, ®ång nhÊt vµ ®¼ng h−íng. 

- KÕt cÊu lµm viÖc trong giíi h¹n ®µn håi (BiÕn d¹ng nhá), do ®ã quan hÖ 
gi÷a øng suÊt vµ biÕn d¹ng tu©n theo ®Þnh luËt Hook. 

- Khi tÝnh chuyÓn vÞ ta ¸p dông nguyªn lý céng t¸c dông. 
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4.2. C¸c kh¸i niÖm vÒ c«ng vμ nguyªn lý c«ng kh¶ dÜ. 

Cã rÊt nhiÒu Ph−¬ng ph¸p tÝnh chuyÓn vÞ nh−ng Ph−¬ng ph¸p th«ng dông 
nhÊt lµ Ph−¬ng ph¸p: Dïng nguyªn lý b¶o toµn vÒ c«ng ®Ó tÝnh chuyÓn vÞ . 

1. C«ng thùc cña ngo¹i lùc: 

BA
PK

K

K' Δkk

EJ

 

yA

ΔkkO
Δ

P

Δds  

XÐt DÇm gi¶n ®¬n chÞu t¸c dông cña lùc tËp trung Pk t¹i K 

=> §iÓm K sÏ chuyÓn dÞch tíi K’. 

C«ng do Pk g©y nªn trªn chuyÓn vÞ ®¬n vÞ Δds lµ vi ph©n c«ng dT: 

VËy c«ng do Pk g©y ra chuyÓn vÞ Δkk lµ: 

T= ∫ ∫∫
Δ ΔΔ

Δ
Δ

=Δ=
kk kkkk

ds
c

dsPdT x
0 00

.  

Trong ®ã : 

c: lµ ®é cøng ®¬n vÞ cña kÕt cÊu: Δ= Px.c. 

=>   T=
c2

2Δ  

=>   T= Δ.
2
1 P  
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§Æc ®iÓm: Do lùc t¨ng dÇn tõ gi¸ trÞ 0 tíi Pk nªn trong biÓu thøc tÝnh c«ng 
cña ngo¹i lùc cã thªm sè 1/2 

C«ng cña m« men ngo¹i lùc:  

T= ϕ.
2
1 M  

Trong ®ã : 

ϕ: lµ gãc quay t¹i mÆt c¾t cã m« men t¸c dông. 

b. C«ng thùc cña néi lùc: 

dsP1
P2

Q

M

N

ds

M+dM

N+dN

Q+dQ

 

D−íi t¸c dông cña ngo¹i lùc, nhiÖt ®é thay ®æi hay chuyÓn vÞ c−ìng bøc. 
(Víi kÕt cÊu siªu tÜnh). Trong kÕt cÊu ph¸t sinh néi lùc. Tr−êng hîp tæng qu¸t, 
néi lùc bao gåm 3 thµnh phÇn: M, Q, N. 

XÐt kÕt cÊu DÇm gi¶n ®¬n chÞu t¸c dông cña lùc nh− h×nh vÏ . 

XÐt ph©n tè cã chiÒu dµi däc theo trôc thanh lµ ds: 

Coi c¸c néi lùc trªn  2 mÆt c¾t cña ph©n tè lµ ngo¹i lùc t¸c dông . 

Ta ®i tÝnh thÕ n¨ng biÕn d¹ng do tõng thµnh phÇn g©y ra. 

• ThÕ n¨ng biÕn d¹ng ®µn håi do riªng lùc däc g©y ra : 

NN

ds

ds+Δds

EF
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Theo §Þnh luËt Hook: 

Δds=
EF

dsN. ; 

 ThÕ n¨ng biÕn d¹ng : 

 dU = 
EF

dsNdsN ..
2
1.

2
1 2

=Δ  

• ThÕ n¨ng biÕn d¹ng do M sinh ra: 

M M

ds

Δdϕ
EJ

 

D−íi t¸c dông cña M, ph©n tè ds chØ bÞ quay ®i mét gãc: Δdϕ 

Theo §Þnh luËt Hook: 

Δdϕ  = 
EJ

dsM ..
2
1 2

; 

ThÕ n¨ng biÕn d¹ng uèn:  

dUM =
EJ

dsMdM
2

..
2
1.

2
1 2

=Δ ϕ  

• ThÕ n¨ng biÕn d¹ng ®µn håi do riªng lùc c¾t g©y ra : 

QQ

ds

Δγdϕ
2

 

BiÕn d¹ng tr−ît Δγ cña ph©n tè do riªng Q g©y ra: 

Δγ =
GF
Q

GJb
SQ

G
.

.
. μτ

== ; 

ThÕ n¨ng biÕn d¹ng do lùc c¾t g©y ra:  
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dUQ =
GF

dsQdsQ
2

....
2
1 2

μγ = ; 

Trong ®ã: 

μ: HÖ sè phô thuéc vµo h×nh d¹ng tiÐt diÖn thanh. 

• ThÕ n¨ng biÕn d¹ng ®µn håi toµn phÇn cu¶ ph©n tè lµ tæng thÕ n¨ng 
do c¸c lùc g©y ra. 

dU = dUM+ dUQ+ dUN 

 dU =
EJ

dsM
2

..
2
1 2

+
GF

dsQ
2

..
2

μ +
EF

dsN ..
2
1 2

; 

 U= ∫
l

dU = ∫
l EJ

dsM
2

..
2
1 2

+ ∫
l GF

dsQ
2

..
2

μ + ∫
l EF

dsN ..
2
1 2

 

VËy c«ng cña néi lùc lµ:  

V=-U 

DÊu - lµ do khi ®−a ra c«ng thøc ta ®· gi¶ sö néi lùc lµ ngo¹i lùc. 

VËy: 

 V= ∫
l EJ

dsM
2

..
2
1 2

+ ∫
l GF

dsQ
2

..
2

μ + ∫
l EF

dsN ..
2
1 2

 

Theo ®Þnh luËt b¶o toµn n¨ng l−îng ta cã quan hÖ gi÷a c«ng cña néi lùc vµ 
ngo¹i lùc. 

T=-V; 

2. C«ng gi¶ cña néi vµ ngo¹i lùc: 

a. C«ng gi¶ cña ngo¹i lùc: 

§Þnh nghi¨: 

C«ng gi¶ (C«ng cã thÓ) lµ c«ng sinh ra bëi hÖ lùc nµy víi chuyÓn vÞ t−¬ng 
øng do mét lùc kh¸c hay nguyªn nh©n kh¸c sinh  ra. 

XÐt hai tr−êng hîp ®Æt lùc 1 vµ 2 trªn DÇm gi¶n ®¬n : 
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P1
Δ21

1 2 1

1 2 2
Δ12

P2

1

Δ12

2

P2P1

Δ21  

Tr−êng hîp 1: 

D−íi t¸c dông cña lùc P1 th× t¹i vÞ trÝ 2 sÏ cã chuyÓn vÞ Δ21; 

Tr−êng hîp 2: 

D−íi t¸c dông cña lùc P2 th× t¹i vÞ trÝ 1 sÏ cã chuyÓn vÞ Δ12; 

VËy theo ®Þnh nghÜa th×: 

C«ng gi¶ cña ngo¹i lùc P1 lµ: 

T1=P1. Δ12 

C«ng gi¶ cña ngo¹i lùc P2 lµ: 

T1=P1. Δ12 

b. C«ng gi¶ cña néi lùc : 

XÐt hai tr¹ng th¸i chÞu lùc trªn cïng mét kÕt cÊu: 

Pk

"k"

Pi ds

ds

"i"
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C«ng gi¶ cña néi lùc : 

dV=- ( Mi. Δdϕ + Ni.Δdϕ + Qi.Δdϕ ); 

=> V= )...( k
i

k
i

k
i dQdsNdM γϕ Δ+Δ+Δ−∑∫ ; 

MÆt kh¸c: 

Δdϕκ = EJ
dsM k .

; 

 

Δdδκ = 
EF

dsN k .
; 

 

Δdγκ = 
GF

dsQk .
μ ; 

VËy :  V=- ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ++ ∑∫∑∫∑∫ ds

EF
NNds

GF
QQds

EJ
MM kikiki ..μ  
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4.3. C¸c ®Þnh lý vÒ sù t−¬ng hç trong hÖ ®μn håi tuyÕn tÝnh. 

1. §Þnh lý t−¬ng hç vÒ c«ng (§Þnh lý Betti): 

XÐt hai tr−êng hîp ®Æt lùc trªn cïng 1 hÖ kÕt cÊu: 

P1

Δ11

1 2
P2

2

Δ21

P2

Δ22

Δ11
21 1

Δ12

P1

Δ22

 

Tr−êng hîp 1: 

C«ng tæng céng lµ: 

T1=T11+T22+T12; 

Tr−êng hîp 2: 

C«ng tæng céng lµ: 

T2=T22+T11+T21; 

Trong ®ã: 

T22,T11 lµ c«ng thËt; 

T21 lµ c«ng gi¶; 

Do hÖ lµm viÖc trong giíi h¹n ®µn håi nªn: T1=T2 

=> T12=T21 

§Þnh lý t−¬ng hç: 

C«ng gi¶ do lùc ë tr¹ng th¸i 1 g©y ra ë tr¹ng th¸i 2 b»ng c«ng gi¶ do néi lùc 
ë tr¹ng th¸i 2 g©y ra ë tr¹ng th¸i 1 ; 

2. §Þnh lý t−¬ng hç cña chuyÓn vÞ ®¬n vÞ: 

XÐt hai tr¹ng th¸i chÞu lùc trªn cïng mét kÕt cÊu ; 
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P1=1

δ12
P2=1

δ21

2

1

 

Tõ §Þnh lý t−¬ng hç : 

=> T12=T21; 

MÆt kh¸c: 

T12= P1.δ12=1.δ12; 

T21= P2.δ21=1.δ21; 

VËy :      δ21=δ21 

2. §Þnh lý t−¬ng hç cña ph¶n lùc ®¬n vÞ : 

XÐt 2 tr¹ng th¸i chÞu lùc trªn cïng mét kÕt cÊu : 

"k"

Δ=1

"i"

Δ=1

rki

rik  

Theo §Þnh lý t−¬ng hç: 

=> Tik=Tki; 

MÆt kh¸c:          Tik= rik.1; 

Tki= rki.1; 

VËy :  r21=r21  
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4. §Þnh lý t−¬ng hç gi÷a chuyÓn vÞ ®¬n vÞ vµ ph¶n lùc ®¬n vÞ: 

XÐt 2 tr¹ng th¸i chÞu lùc trªn cïng mét kÕt cÊu : 

"i"

rki

P2

rki

"k"

Δ=1

 

Theo §Þnh lý t−¬ng hç: 

=> Tik=Tki; 

MÆt kh¸c: 

Tik= rki.1+1.δik; 

Tki= 0; 

=>  rki.1+1.δik=0; 

VËy :     δik = - rki 
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4.4. tÝnh chuyÓn vÞ cña mét ®iÓm trªn kÕt cÊu. 

1. C«ng thøc tÝnh chuyÓn vÞ do t¶i träng: 

XÐt kÕt cÊu khung chÞu t¶i träng nh− h×nh vÏ. 

q

P

A

C'
C

ΔkP

k

k

A

k

k

P=1B
C

P

"k"
'Tr¹ng th¸i ®¬n vÞ"'Tr¹ng th¸i thùc"

"P"

 

Ta cÇn x¸c ®Þnh chuyÓn vÞ t¹i ®iÓm C theo ph−¬ng k-k: Δkp; 

§Ó x¸c ®Þnh ta lËp tr¹ng th¸i gi¶ (Tr¹ng th¸i ®¬n vÞ) b»ng c¸ch cho 1 lùc ®¬n 
vÞ P=1 t¸c dông t¹i ®iÓm C theo ph−¬ng k-k. 

Theo §Þnh lý t−¬ng hç: 

Vkp=-Tkp; 

Trong ®ã: 

Tkp = 1. Δkp; 

Mµ:  Vkp=-
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
++ ∑∫∑∫∑∫ ds

EF
NN

ds
GF

QQ
ds

EJ
MM kpkpkp .

μ  

VËy:   Δkp =
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
++ ∑∫∑∫∑∫ ds

EF
NN

ds
GF

QQ
ds

EJ
MM kpkpkp .

μ   (*); 

C«ng thøc * lµ c«ng thøc tæng qu¸t x¸c ®Þnh chuyÓn vÞ t¹i 1 ®iÓm do t¶i 
träng g©y ra. (C«ng thøc Morr); 

Trong c«ng thøc * cã ®Çy ®ñ 3 thµnh phÇn chuyÓn vÞ do tõng thµnh phÇn néi 
lùc M, Q, N g©y ra. 

Trong tÝnh to¸n tuú thuéc lo¹i kÕt cÊu mµ c¸c chuyÓn vÞ thµnh phÇn do M, 
Q, N g©y ra lµ kh¸c nhau. Thµnh phÇn chuyÓn vÞ nµo nhá ta cã thÓ bá qua tøc lµ 
ta bá qua thµnh phÇn néi lùc Ýt ¶nh h−ëng tíi chuyÓn vÞ cÇn tÝnh. 
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Ch¼ng h¹n : Víi kÕt cÊu dµn, néi lùc trong kÕt cÊu chØ cã duy nhÊt lµ lùc däc 
trôc vËy c«ng thøc tÝnh chuyÓn vÞ lµ: 

Δkp =∑
=

n

i i

kipi ds
EF

NN

1

.
 

Trong ®ã: n lµ sè thanh trong dµn; 

§Ó tÝnh chuyÓn vÞ t¹i mét ®iÓm ta thùc hiÖn theo tr×nh tù sau: 

B−íc 1: LËp tr¹ng th¸i ®¬n vÞ. (tr¹ng th¸i “k”); 

B−íc 2: ViÕt biÓu thøc néi lùc ë c¶ hai tr¹ng th¸i “P” vµ “k”; 

B−íc 3: Thay vµo c«ng thøc tÝnh chuyÓn vÞ. 

VÝ dô 1: 

Cho kÕt cÊu nh− h×nh vÏ. 

q

ql/2

BA C

l
l/2

z

ql/2

EJ

CA B

1/21/2

P=1

A

1/l

B

1/l

M=1

"k1"

"k2"

 

TÝnh chuyÓn vÞ th¼ng ®øng t¹i ®iÓm C vµ gãc quay t¹i B; 

Gi¶i 

TÝnh ΔC↓ : 

¸p dông c«ng thøc tÝnh chuyÓn vÞ tuy nhiªn ta bá qua c¸c thµnh phÇn 
chuyÓn vÞ rÊt nhá do lùc c¾t vµ lùc däc g©y ra. 
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ΔC↓  = ∑ ∫ ds
EJ

MM kp  (1); 

• B−íc 1: LËp tr¹ng th¸i ®¬n vÞ. (tr¹ng th¸i “k”); 

• B−íc 2: ViÕt biÓu thøc néi lùc ë c¶ hai tr¹ng th¸i “P” vµ “k”; 

- §o¹n AC: ( 0<z<0.5l); 

MP= ).(
22

.
2

2

zlqzqzzql
−=− ; 

Mk=0.5z; 

- §o¹n CB: ( 0.5l<z<l); 

MP= ).(
22

.
2

2

zlqzqzzql
−=− ; 

Mk=0.5z-1.(z-0.5l)=0.5(l-z); 

• B−íc 3: Thay vµo c«ng thøc tÝnh chuyÓn vÞ (1). 

ΔC↓  = ∑ ∫ ds
EJ

MM kp  ; 

ΔC↓  = ∫∫ −−+−
l

l

l

dzzlzlqz
EJ

dzzzlqz
EJ

2

2

0

)..(
2
1).(

2
1..

2
1).(

2
1  

ΔC↓  =
EJ

ql
48

4

 

ΔC↓  >0 chøng tá chiÒu chuyÓn vÞ tõ trªn xuèng d−íi. 

TÝnh ϕB: 

Bá qua ¶nh h−ëng cña Q vµ N : 

ϕB= ∑ ∫ ds
EJ

MM kp  (2); 

Thùc hiÖn theo tr×nh tù nh− trªn  ta cã: 

ϕB=
EJ

ql
24

3

−  
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ϕB<0 VËy chiÒu quay t¹i mÆt c¾t B ng−îc chiÒu kim ®ång hå. 

 

VÝ dô 2: Cho dµn chÞu t¶i träng nh− h×nh vÏ ; EF=const; 

TÝnh ΔA↓  ; 

 

A

P=1

56.57

-40

1.414

-1

3x4m

4m

A

40KN

 

 

Gi¶i: 

• B−íc 1: LËp tr¹ng th¸i ®¬n vÞ. (tr¹ng th¸i “k”); 

• B−íc 2: TÝnh néi lùc  ë c¶ hai tr¹ng th¸i “P” vµ “k”; 

• B−íc 3: Thay vµo c«ng thøc tÝnh chuyÓn vÞ (1). 

ΔΑ↓  = 
EFEF

S
EF

NN
i

kp 13.5254).1).(40(657,5.141,1.57,56
=

−−+
=∑  ; 

ΔA↓  >0 chøng tá chiÒu chuyÓn vÞ tõ trªn xuèng d−íi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   101

2. C«ng thøc tÝnh chuyÓn vÞ do nhiÖt ®é thay ®æi g©y ra: 

 

"k"A

B
C

P=1
k

k

A

C'
C
Δkt

k

k

t1
0

0
2t

0
1t  > 2t

0

0
1t

 

 

Gi¶ sö kÕt cÊu khung ABC chÞ t¸c dông cña nhiÖt ®é thay ®æi t1
0 vµ t2

0 

TÝnh chuyÓn vÞ tÞ ®iÓm C theo ph−¬ng k-k d−íi t¸c dông cña nhiÖt ®é thay ®æi . 

LËp tr¹ng th¸i gi¶ “k”; 

Theo §Þnh lý t−¬ng hç c«ng ta cã: 

Tkt = -Vkt; 

Víi  

Tkl =1.Δkt; (1) 

Vkt=- [ ]∑∫∑∫ Δ+Δ t
k

t
k dsNdM .. ϕ   (2); 

TÝnh Δdϕt vµ Δdst 

h1
h2

h

ds

αt1ds

αt2ds

Δds

Δdϕ

 

Δdϕt = ds
s
tt )( 21−α ; 

Δdst = dshtht
h

)..( 1221 +
α ; 
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Thay Δdϕt vµ Δdst vµo 1vµ 2: 

Δkt= dsM
h
tt

k∫
− )( 21α + dsNhtht

h
k∫+ )..( 1221

α ; 

Víi 

dsM k∫ =
kMΩ  lµ diÖn tÝch biÓu ®å m« men cña kÕt cÊu ë tr¹ng th¸i “k”;  

dsN k∫ =
kNΩ  lµ diÖn tÝch biÓu ®å lùc däc cña kÕt cÊu ë tr¹ng th¸i “k”;  

Tæng qu¸t: 

Δkt= ∑
−
h
tt 21α

kMΩ +∑ + )..( 1221 htht
h
α

kNΩ  

Tr−êng hîp tiÕt diÖn ®Òu: h1=h2 ; 

Δkt= ∑
−

±
h
tt 21α

kMΩ +∑ +± 212
ttα

kNΩ  

 

Trong ®ã: 

α : lµ HÖ sè d·n në v× nhiÖt lµ . 

kMΩ  lµ diÖn tÝch biÓu ®å m« men cña kÕt cÊu ë tr¹ng th¸i “k”;  

kNΩ  lµ diÖn tÝch biÓu ®å lùc däc cña kÕt cÊu ë tr¹ng th¸i “k”;  

Víi kÕt cÊu dµn:  

NhiÖt ®é hai bªn :t1
0 = t2

0 = t; 

Δkt= ∑± ..tα iki SN .  

Trong ®ã: 

kiN lµ lùc däc trong thanh thø i cña kÕt cÊu ë tr¹ng th¸i “k”; 

iS  lµ chiÒu dµi thanh thø i; 

Quy t¾c lÊy dÊu trong c«ng thøc: 

NÕu biÕn d¹ng cña thanh do nhiÖt ®é g©y ra cïng chiÒu víi biÕn d¹ng cña 

thanh do néi lùc cña thanh ë tr¹ng th¸i “k” sinh ra ta lÊy dÊu +; 
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Ng−îc l¹i ta lÊy dÊu -; 

VÝ dô: 

Cho kÕt cÊu khung chÞu t¸c dông cña nhiÖt ®é thay ®æi nh− h×nh vÏ . H·y 
tÝnh chuyÓn vÞ ngang t¹i C biÕt thanh cã tiÕt diªn ®Òu vµ cã chiÒu cao thanh lµ h. 

HÖ sè d·n në v× nhiÖt lµ α. 

BA

C

4m

4m

60

6040 60
oo o

o
40o

B

o
60

B

A

C

B B

C

A

B

1 1

P=1

1

P=1

1

1

1

14

4

M
K K

N

 

Gi¶i: 

B−íc 1: LËp tr¹ng th¸i ®¬n vÞ. (tr¹ng th¸i “k”); 

B−íc 2: vÏ biÓu ®å m« men, lùc däc ë tr¹ng th¸i  “k”:  

B−íc 3: Thay vµo c«ng thøc tÝnh chuyÓn vÞ. 

=> chuyÓn vÞ ngang t¹i C: 

CΔ = ∑
−

±
h
tt 21α

kMΩ +∑ +± 212
ttα

kNΩ  

Ta lËp b¶ng tÝnh sau: 

 

Thanh 
h
tt 21−  

2
21 tt +

 kMΩ  
kNΩ  

h
tt 21−± α

kMΩ  212
tt +±

α
kNΩ

AB 
h
20  50 8 4 

h
α160

+  α200+  

BC 
h
20  50 8 4 

h
α160

+  α200+  

CD 0 60 0 4 0 α240−  

Tæng ∑=
h

α320
+  ∑= α160+  
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VËy :   

CΔ =
h

α320
+ α160+ = )12(160 ++

h
α  

CΔ >0 => chiÒu cña chuyÓn vÞ h−íng tõ tr¸i sang ph¶i. 

3. ChuyÓn vÞ do chuyÓn vÞ c−ìng bøc g©y ra: 

XÐt kÕt cÊu khung chÞu t¸c dông cña chuyÓn vÞ c−ìng bøc nh− h×nh vÏ. 

TÝnh chuyÓn vÞ t¹i ®iÓm C theo ph−¬ng k-k; 

A A "k"

k

k

ΔkΔ

C
C'

k

k

P=1
C

B

a

b

ϕ

R2

R1
M3

 

LËp tr¹ng th¸i gi¶ “k”; 

TÝnh c¸c thµnh phÇn ph¶n lùc t¹i vÞ trÝ liªn kÕt víi ®Êt chÞu chuyÓn vÞ c−ìng 
bøc: R1, R2, M3; 

Theo §Þnh lý t−¬ng hç c«ng:  

TkΔ=TΔk; 

MÆt kh¸c: 

TkΔ=1. ΔkΔ- R1.a-R2.b-M3.ϕ=0; 

TΔk=0; 

=>1. ΔkΔ- R1.a-R2.b-M3.ϕ=0; 

=> ΔkΔ = R1.a+R2.b+M3.ϕ; 

=> ΔkΔ = ∑ iiR Δ± .  (1); 

Trong ®ã: 
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Δi: chuyÓn vÞ c−ìng bøc trªn kÕt cÊu theo ph−¬ng i; 

Ri: Ph¶n lùc t¹i vÞ trÝ cã chuyÓn vÞ c−ìng bøc do t¶i träng ®¬n vÞ P=1 t¸c 
dông theo ph−¬ng k-k g©y ra. 

Quy t¾c lÊy dÊu: 

LÊy dÊu + khi Ri vµ Δi ng−îc chiÒu nhau. 

LÊy dÊu - khi Ri vµ Δi cïng chiÒu nhau. 

4.TÝnh chuyÓn vÞ t¹i mét ®iÓm do c¶ t¶i träng, nhiÖt ®é thay ®æi vµ chuyÓn 
vÞ c−ìng bøc g©y ra. 

 

6xd

A B

h

Δ

 

 

Theo nguyªn lý céng t¸c dông : 

Δk = ΔkP + Δkt + ΔkΔ 

Trong ®ã: 

ΔkP , Δkt , ΔkΔ  lÇn l−ît lµ chuyÓn vÞ do riªng t¶i träng, nhiÖt ®é thay ®æi vµ 
chuyÓn vÞ c−ìng bøc g©y ra. 

Chó ý: 

Trong thùc tÕ ta cã thÓ gÆp bµi to¸n mét sè thanh trong dµn chÕ t¹o sai chiÒu 
dµi Khi ®ã chuyÓn vÞ t¹i mét ®iÓm nót trªn dµn theo ph−¬ng k lµ: 

 ΔkΔ = ∑ Δ± iNi .  

Víi Ni: lùc däc trong thanh dµn bÞ chÕ t¹o sai dµi Δi  

LÊy dÊu (+) khi Ni vµ Δi cïng chiÒu. 
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VÝ dô 1: TÝnh chuyÓn vÞ th¼ng ®øng t¹i D vµ chuyÓn vÞ gãc xoay t¹i E cña 
kÕt cÊu: 

 

8m 4m 2m 4m

A B C D E

ϕ

b 

a

B EDC

B
E

DC

A

A

P=1

4

1/2

0
"kΔ"

"kϕ"

1/8

0 1
M=1

4m8m 4m2m

4m8m 4m2m
 

 

Gi¶i: 

B−íc 1: LËp tr¹ng th¸i “k” 

TÝnh c¸c ph¶n lùc t¹i ngµm A t−¬ng øng víi tõng tr¹ng th¸i. 

B−íc 2: TÝnh chuyÓn vÞ theo c«ng thøc (*): 

TÝnh  ΔDΔ = ∑ Δ± iRi.  = - a.
2
1  -4. ϕ  =  - )8.(

2
1 ϕ+a  

ϕΕΔ  =  a.
8
1  + 1. ϕ  =   ϕ+

8
a  

Ta thÊy ΔDΔ < 0 => VËy chiÒu chuyÓn vÞ cña D ng−îc víi chiÒu lùc ®¬n vÞ p 
= 1. 
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VÝ dô 2: TÝnh chuyÓn vÞ th¼ng ®øng t¹i ®iÓm D vµ chuyÓn vÞ ngang t¹i E cña 

kÕt cÊu. BiÕt Δ = 12.ϕ 

3m

2m 3m

ϕ

D E

B C

Δ

Δ

CB

ED

B C

D E

P=1

0

0

1

1

P=1

2

2

"kD"

"kE"
 

LËp tr¹ng th¸i “k” 

TÝnh  ΔD ↓  = +2. ϕ 

 Δ+Δ+−=Δ .1.12ϕE  = 22. ϕ 
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4.5. Ph−¬ng ph¸p nh©n biÓu ®å néi lùc Verexaghin 

Khi tÝnh chuyÓn vÞ t¹i mét ®iÓm trªn kÕt cÊu do t¸c dông cña t¶i träng g©y 
ra, chóng ta ph¶i gi¶ quyÕt viÖc tÝnh tÝch ph©n: 

I = ∫ ds
EJ

MpMk.  ( xÐt trªn mét ®o¹n thanh ). 

NÕu EJ = const vµ c¸c hµm Mk ; Mp lµ hµm liªn tôc, cã Ýt nhÊt mét hµm lµ 
bËc nhÊt th× ta  cã thÓ thay thÕ viÖc lÊy tÝch ph©n b»ng ph−¬ng ph¸p nh©n biÓu 
®å. 

(yk)

O α

xk

dΩMP

a b

ba

M
K

M
K

P
M

M
P

 

=> I = 
EJ
1  . dsMpMk ..∫  

MÆt kh¸c: Mp.ds = d MpΩ  ( vi ph©n diÖn tÝch Mp ). 

=> I = 
EJ
1  . ∫Mk .d MpΩ  

víi Mk  = yk = xk . tgα 

VËy: 

I = 
EJ
1 . Mpdtgax

b

a
k Ω∫ ..  = 

EJ
1 .tgα Mpdx

b

a
k Ω∫ .  = 

EJ
1 .tgα. xk. MpΩ  
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=> I = 
EJ
1 .yk. MpΩ   

=> I = ∫ ds
EJ

MpMk.  = 
EJ
1 . MpΩ . ycΩ  

Trong ®ã: yc lµ tung ®é ë biÓu ®å ®−êng th¼ng øng víi träng t©m ë biÓu ®å 
lÊy diÖn tÝch. 

Chó ý c¸c tr−êng hîp cã thÓ x¶y ra: 

- Ph−¬ng ph¸p nh©n biÓu ®å chØ thùc hiÖn ®−îc khi c¶ hai biÓu ®å lµ c¸c hµm 
liªn tôc. NÕu mét trong hai biÓu ®å lµ hµm kh«ng liªn tôc th× ta ph¶i chia thµnh 
hai hay nhiÒu biÓu ®å liªn tôc. 

- NÕu Mp, Mk  cïng lµ hµm bËc nhÊt th× ta cã thÓ lÊy diÖn tÝch cña biÓu ®å 
nµo còng ®−îc sau ®ã nh©n víi tung ®é biÓu ®å cßn l¹i øng víi träng t©m cña 
biÓu ®å ®· lÊy diÖn tÝch. 

- Mét trong hai biÓu ®å Mp, Mk  lµ ®−êng cong, biÓu ®å cßn l¹i lµ ®−êng 
th¼ng th× diÖn tÝch ph¶i ®−îc lÊy trªn biÓu ®å ®−êng cong. 

- NÕu hai biÓu ®å cïng mét bªn (cïng chiÒu, cïng dÊu) th× ta lÊy dÊu (+), 
ng−îc l¹i dÊu (-). 

- BiÓu ®å phøc t¹p ta ph¶i chia thµnh nhiÒu biÓu ®å ®¬n gi¶n ®Ó nh©n. 

VÝ dô c¸c tr−êng hîp nh©n biÓu ®å c¬ b¶n: 

1. Mp, Mk  cïng lµ d¹ng h×nh ch÷ nhËt. 

K
M

M
P

a

b

C( Träng t©m)

yk=b

l

l/2

 

 (MP).( Mk ) = bla )..(±  ( DiÖn tÝch Mp.yC.Mk ) 

                    = alb )..(±  (DiÖn tÝch Mk .yCMp ) 
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2. Mp vµ Mk  cã mét biÓu ®å lµ Δ ; mét biÓu ®å lµ ch÷ nhËt. 

0
K

M

M
P

yC=b

l/3

l

C

b

a

 

( Mp ).( Mk ) = bla )..
2
1(±  

3. Mp, Mk  cïng cã d¹ng tam gi¸c: 

l/3

yC=2b/3

C
a

b

l

P
M

M
K

 

(MP).( Mk ) = bla
3
2)..

2
1(  

4. Mp, Mk : Mét biÓu ®å d¹ng h×nh thang, mét biÓu ®å d¹ng h×nh ch÷ nhËt. 

a

c

l

P
M

M
K

b
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(MP).( Mk ) = lba .
2

)( + .c 

5. Mp, Mk : Mét biÓu ®å h×nh thang, mét biÓu ®å d¹ng tam gi¸c. 

a

c
K

M

P
M

l

b

 

C¸ch1: Chia h×nh thang thµnh mét h×nh ch÷ nhËt + 1 tam gi¸c. 

(MP).( Mk ) = clbclba
3
1)..(.

3
2.).(

2
1

+⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −  

C¸ch 2: Chia h×nh thang thµnh hai tam gi¸c. 

(MP).( Mk ) = clbcla
3
1)..

2
1(

3
2)...

2
1( +  

6. (MP), ( Mk ): Mét Parabol bËc 2; mét tam gi¸c. 

b
K

M

P
M

l

a
C

l/4

yC=3b/4

Parabol BËc 2

 

(MP).( Mk ) = clbcla
3
1)..

2
1(

3
2)...

3
1( +  

7. Mp lµ h×nh phøc t¹p, Mk  lµ bËc nhÊt ( h×nh thang ). 
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a

bl/2

l

f

a

b

l/3

C1

l/3

f

C2

yd ycyb
 

Chia biÓu ®å Mp (h×nh a) thµnh 3 biÓu ®å, sau ®ã lÇn l−ît nh©n víi (MK). 

Ta cã:        (MP).( Mk ) = dcb ylfylbyla )..
3
2()..

2
1()...

2
1( −−  

*) DiÖn tÝch vµ to¹ ®é träng t©m cña Parabol bËc n: 

a Parabol BËc n

xC

C

l  

DiÖn tÝch: la
n

..
1

1
+

=Ω ; Träng t©m C: xC= = 
2+n

l
 

VÝ dô ¸p dông 

VÝ dô 1: Cho kÕt cÊu (h×nh vÏ ). H·y tÝnh chuyÓn vÞ ngang t¹i D; chuyÓn vÞ 
gãc xoay t¹i C.  
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10 KN/m

4m 4m

4m

A C

D E

B

P=1

40

20

40

40

2

2

0.5
0.5

0.5

M
P

M
KC

M
KD

M=1

KN.m

 

Gi¶i: 

LËp tr¹ng th¸i ®¬n vÞ “k” 

VÏ (Mp); ( KDM ) vµ ( KCM ) 

Thùc hiÖn nh©n biÓu ®å: 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +−+==Δ 1.4.20.

3
22.

3
2.4.40.

2
10.4.402.

3
2.40.4.

2
11)).((1

EJ
MMp

EJ
D KD  

=> 
EJ

D
3
160

−=Δ  <0 => ChiÒu DΔ  h−íng tõ tr¸i sang ph¶i. 

cϕ  = ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +++−=

2
1.

2
1.4.20.

3
2

2
1.

3
2.4.40.

2
1

2
1.4.40

2
1.

3
2.40.4.

2
11)).((1

EJ
MMp

EJ KC  

=> cϕ  = 
EJ3

280  

VÝ dô 2: TÝnh chuyÓn vÞ th¼ng t−¬ng ®èi theo ph−¬ng th¼ng ®øng gi÷a hai 
®iÓm 1 vµ 2. EJ=hs. 
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5 KN/m 20 KN

3m 3m 4m

1
1

P=1

P=1

120

10
43.5

KN.m

P
M

K
M

 

Gi¶i: 

LËp tr¹ng th¸i “k” 

§Ó tÝnh chuyÓn vÞ ®−êng t−¬ng ®èi gi÷a hai ®iÓm ta ®Æt mét cÆp lùc ®¬n vÞ 
p=1 cïng ph−¬ng ng−îc chiÒu vµo hai ®iÓm ®ã. 

§Ó tÝnh chuyÓn vÞ gãc xoay t−¬ng ®èi gi÷a hai mÆt c¾t ta ®Æt mét cÆp 
m«men ®¬n vÞ M =1 ng−îc chiÒu nhau vµo bai mÆt c¾t ®ã. 

VÏ c¸c biÓu ®å MP ; KM . 

Nh©n biÓu ®å: 

.4.
2
1.4.10.

3
24.

3
2.4.120.

2
11

)5,0.
3
25,3.(3.60.

2
1

2
)45.3(.3.605,3.

3
2.60.3.

2
11)).(.(1

12

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

+⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ++

+
+==Δ

EJ

EJ
MkMp

EJ
 

Tõ ®ã cã:  

EJ
67.1816

12 =Δ  
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4.6. Ph−¬ng ph¸p t¶I träng ®μn håi. 

1. Kh¸i niÖm: 

XÐt kÕt cÊu chÞu t¸c dông cña träng nh− h×nh vÏ. D−íi t¸c dông cña t¶i träng 
kÕt cÊu sÏ bÞ biÕn d¹ng. §Ó tÝnh vµ vÏ biÓu ®å ®é vâng cña kÕt cÊu ttheo mét 
ph−¬ng nµo ®ã ta cã thÓ dïng ph−¬ng ph¸p tÝnh chuyÓn vÞ t¹i tõng ®iÓm sau ®ã 
nèi l¹i víi nhau, víi c¸ch nµy ta ph¶i lÆp ®i lÆp l¹i mét bµi to¸n tÝnh chuyÓn vÞ 
nhiÒu lÇn, mÊt rÊt nhiÒu thêi gian. Ph−¬ng ph¸p t¶i träng ®µn håi chÝnh lµ 
ph−¬ng ph¸p tÝnh vµ vÏ biÓu ®å ®é vâng nhanh vµ ®¬n gi¶n. 

di-2 di-1 di di+1 di+2

di-2 di-1 di di+1 di+2

 

XÐt mét ph©n tè chiÒu dµi ds t¹i ®iÓm i chÞu t¸c dông cña t¶i träng Pi vµ lùc 
c¾t t¹i 2 bªn mÆt c¾t. Ta cã: 

1i i iP Q Q += −  

Trong ®ã: 

1
1 1

i i i
i i

Q M M
d d−= − +  

1 1
1 1

1 1
i i i

i i

Q M M
d d+ +

+ +

= − +  

VËy:  1 1
1 1

1 1 1 1
i i i i

i i i i

P M M M
d d d d− +

+ +

⎛ ⎞
= − + + +⎜ ⎟

⎝ ⎠
  (1) 
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NÕu ta so s¸nh víi biÓu ®å m« men do c¸c t¶i träng tËp trung t¸c dông trªn 
dÇm tÜnh ®Þnh sinh ra th× ta thÊy h×nh d¹ng cña biÓu ®å ®é vâng gièng nh− biÓu 
®å m« men do c¸c lùc tËp trung nµo ®ã (Wi gäi lµ t¶i träng ®µn håi) t¸c dông 
trªn mét dÇm gi¶. 

VËy ta cã biÓu thøc x¸c ®Þnh Wi t−¬ng tù nh− biÓu thøc (1). 

 1 1
1 1

1 1 1 1
i i i i

i i i i

W y y y
d d d d− +

+ +

⎛ ⎞
= − + + +⎜ ⎟

⎝ ⎠
   (2) 

Wi chÝnh lµ tæng chuyÓn vÞ gãc xoay t¹i ®iÓm i c¶u kÕt cÊu. §Ó x¸c ®ÞnhWi 
ta thùc hiÖn nh− sau: 

• LËp tr¹ng th¸i gi¶ b»ng c¸ch cho cÆp ngÉu lùc ®¬n vÞ t¸c dông t¹i 
®iÓm i. 

DÇm thËt DÇm Gi¶

A B A B

A AB C B C

A BAB

 

• LËp c¸c biÓu thøc néi lùc cña kÕt cÊu ë tr¹ng th¸i thùc (Do t¶i träng 
g©y ra). 

• LËp c¸c biÓu thøc néi lùc cña kÕt cÊu ë tr¹ng th¸i gi¶. 

X¸c ®Þnh chuyÓn vÞ theo c«ng thøc: 

  
.i ip p pi

i

M M Q Q N N
W ds ds ds

EJ GF EF
μ

⎡ ⎤
= + +⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦
∑ ∑ ∑∫ ∫ ∫   (*); 

 

Trong ®ã: iM iQ iN  lµ c¸c hµm néi lùc cña kÕt cÊu ë tr¹ng th¸i gi¶ ( tr¹ng 

th¸i do mét ®«i ngÉu lùc ®¬n vÞ ®Æt t¹i ®iÓm i). 

§èi víi kÕt cÊu dµn:   
. ip

i

N N
W ds

EF
= ∑∫  
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§èi víi kÕt cÊu khung, dÇm:  
ip

i

M M
W ds

EJ
= ∑∫  

• Sau khi tÝnh ®−îc Wi ta ®Æt chóng t¹i i trªn dÇm gi¶. NÕu Wi>0 th× 
chiÒu cña Wi h−íng tõ trªn xuèng d−íi. 

• VÏ biÓu ®å m« men do Wi g©y ra trªn dÇm gi¶ ta ®−îc biÓu ®å ®é 
vâng cña kÕt cÊu. 

VÝ dô: Cho kÕt cÊu chÞu t¸c dông cña t¶i träng nh− h×nh vÏ. H¨y tÝnh vµ vÏ 
biÓu ®å ®é vâng cña kÕt cÊu b»ng ph−¬ng ph¸p t¶i träng ®µn håi. 

 

MP

Mi

M KN.m

2m

6 KN/m

1

30 KN

4m 4m

2 4 5

24
12

48

12

3

ii-1 1+1

1+1ii-1

di+1di

i 1+1i-1

i 1+1i-1

 

Gi¶i: 

Chia dÇm lµm 5 ®o¹n, d= 2m. 

VÏ biÓu ®å MP 

TÝnh Wi theo c«ng thøc: 

( ) ( )1
1 1

1

2 2
6 6

i i
i i i i i

i i

S SW M M M M
EJ EJ

+
− +

+

= + + +  (kÕt qu¶ cña (MP)x(Mi)) 

V× d=2m vµ EJ=hs nªn: 

( )1 1
1 4

3i i i iW M M M
EJ − += + +  

VËy:  
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   1
28W
EJ

= ; 2
24W
EJ

= − ; 3
72W
EJ

= − ; 4
32W
EJ

= − ; 

§Æt t¶i träng ®µn håi lªn dÇm gi¶ vµ vÏ biÓu ®å m« men ta ®−îc ®−êng cong 
®µn håi cña kÕt cÊu. 
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LỜI TỰA 

 

Vừa qua Công ty Giá Xây Dựng đã tổ chức thành công nhiều lớp bồi dưỡng 

nghiệp vụ đo bóc khối lượng lập dự toán xây dựng công trình tại Hà Nội và 
Tp.Hồ Chí Minh. Khoá học được học viên đánh giá có nội dung và chất lượng 

rất cao. Giáo trình và chương trình được biên soạn và thiết kế công phu. Tư liệu 
minh hoạ rất phong phú. Thiết bị máy chiếu, máy tính và phần mềm dự toán 

thực hành hiện đại. Phương pháp học và phong cách giảng dạy của giảng viên 
rất sáng tạo và có nhiều điều thú vị. Việc thiết kế giáo trình và nội dung bài 

giảng bám sát một công trình từ đầu đến cuối giúp cho các học viên nắm bắt 
được các vấn đề cơ bản để đo bóc khối lượng và lập dự toán xây dựng công 

trình. 
Tuy nhiên, do nhiều yếu tố chúng tôi chưa thể tổ chức các khoá học rộng rãi 

ở các địa phương. Vì vậy, thông qua website www.giaxaydung.vn chúng tôi phổ 
biến một số tài liệu tham khảo (dùng cho học viên) tới các đồng nghiệp, đặc biệt 

là các đồng nghiệp ở xa khu trung tâm. Với mong muốn đóng góp vào việc phổ 
biến kiến thức về đầu tư xây dựng công trình nói chung và đo bóc khối lượng 

lập dự toán nói riêng. Góp phần xây dựng quê hương, đất nước. 
C«ng ty Gi¸ X©y dùng gi÷ b¶n quyÒn vµ c«ng bè tµi liÖu H−íng dÉn ®o bãc 

khèi l−îng x©y dùng c«ng tr×nh nµy ®Ó c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn 

quan tham kh¶o thùc hiÖn c«ng viÖc x¸c ®Þnh khèi l−îng c¸c c«ng tr×nh x©y 

dùng vµ x¸c ®Þnh chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh theo h−íng dÉn t¹i Th«ng t− 

sè 05/2007/TT- BXD ngµy 25/7/2007 cña Bé X©y dùng H−íng dÉn lËp vµ qu¶n 

lý chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh. 

Tài liệu này được tải miễn phí tại www.giaxaydung.vn hoặc bạn có thể liên 
hệ văn phòng Công ty Giá Xây Dựng và cung cấp email để nhận file. Xin chân 

thành cảm ơn bạn đọc đã ủng hộ www.giaxaydung.vn thời gian qua. 
 

C«ng ty Gi¸ X©y Dùng 

Sè 14A, V−¬ng Thõa Vò, Thanh Xu©n, Hµ Néi 
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Lêi nãi ®Çu 
 

Tµi liÖu nµy ®−îc biªn so¹n víi môc tiªu sö dông ®Ó tham kh¶o thªm cho häc 

viªn líp ®µo t¹o, båi d−ìng nghiÖp vô ®o bãc khèi l−îng vµ lËp dù to¸n. Th«ng 

qua www.giaxaydung.vn xin chia sÎ cïng c¸c ®ång nghiÖp cã quan t©m. C¸c 

®ång nghiÖp lµm c«ng t¸c kiÓm so¸t khèi l−îng t¹i c¸c Ban qu¶n lý dù ¸n, ®¬n vÞ 

t− vÊn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh, c¬ quan kiÓm to¸n, kho b¹c, c¸c ®ång nghiÖp 

chuyªn ngµnh kh«ng thuéc khèi x©y dùng c«ng tr×nh... cã thÓ tham kh¶o ®Ó 

trang bÞ cho m×nh kiÕn thøc phôc vô c«ng viÖc. 

C¸c vÝ dô trong tài liÖu nµy thiªn vÒ ®o bãc khèi l−îng phÇn x©y dùng cña 

c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp. V× theo chóng t«i c«ng tr×nh d©n dông vµ 

c«ng nghiÖp lµ nhiÒu ®Çu viÖc nhÊt, c«ng t¸c ®o bãc khèi l−îng ®ßi hái sù tû mû, 

chi tiÕt nhÊt. NÕu ®o bãc thµnh th¹o c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp, b¹n cã 

thÓ lµm ®−îc mäi c«ng tr×nh kh¸c. Tuy nhiªn, chóng t«i sÏ sím bæ sung c¸c vÝ 

dô vÒ ®o bãc khèi l−îng c«ng tr×nh giao th«ng (cÇu, ®−êng, c¶ng...), c«ng tr×nh 

thuû lîi (kªnh, m−¬ng, ®ª, ®Ëp...) vµ c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt (tr¹m BTS, 

®−êng d©y, tr¹m biÕn ¸p...) vµo c¸c version sau cña gi¸o tr×nh. Ngoµi ra chóng 

t«i sÏ sím cËp nhËt, bæ sung thªm c¸c h×nh vÏ, bµi tËp chi tiÕt trong lÇn sau. 

Do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, l¹i kh«ng cã nhiÒu thêi gian ®Ó trau chuèt s¶n 

phÈm, nÕu chê ®Õn lóc hoµn h¶o míi chia sÎ th× kh«ng biÕt ®Õn bao giê. V× vËy, 

chóng t«i m¹nh d¹n ®−a tµi liÖu lªn vµ sÏ cè g¾ng hoµn thiÖn thªm sau. Qua ®©y 

rÊt mong ®−îc c¸c ®ång nghiÖp xa gÇn gãp ý ®Ó lÇn ra m¾t sau tµi liÖu nµy sÏ 

hoµn thiÖn h¬n n÷a. Mäi gãp ý xin göi vÒ ®Þa chØ email 

theanh@giaxaydung.com. 

Tài liÖu nµy ®−îc biªn so¹n vµ chia sÎ miÔn phÝ, b¹n cã thÓ in Ên, l−u tr÷ ®Ó 

sö dông cho môc ®Ých c¸ nh©n hoÆc chia sÎ víi c¸c b¹n bÌ ®ång nghiÖp, kh«ng 

®Ó kinh doanh. Mäi trÝch dÉn xin ghi râ nguån www.giaxaydung.vn. 

 

C¸c t¸c gi¶ 
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Më ®Çu 
1. Môc tiªu 

KiÕn thøc: Häc viªn ®−îc trang bÞ c¬ së lý luËn, c¸ch lµm vµ ¸p dông ®−îc vµo 

c«ng viÖc cô thÓ. 

Kü n¨ng: Gi¶i quyÕt ®−îc c¸c vÊn ®Ò cô thÓ trong qu¸ tr×nh häc vµ lµm viÖc, 

rÌn luyÖn ®−îc tÝnh cÈn träng, tû mû vµ chÝnh x¸c trong c«ng viÖc. 

Th¸i ®é: Cã quan ®iÓm thèng nhÊt trong tÝnh to¸n khèi l−îng x©y dùng c«ng 

tr×nh t¹i ViÖt Nam, tÝnh chÝnh x¸c ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt vµ c«ng nghÖ. 

2. Ph−¬ng ph¸p häc 

- Dùa vµo thùc tÕ vµ nguyªn lý x¸c ®Þnh ph−¬ng ph¸p ®o bãc khèi l−îng. 

- N¾m b¾t c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n th«ng qua lý thuyÕt vµ c¸c vÝ dô cô thÓ. §o bãc 

khèi l−îng c«ng tr×nh d©n dông ®ßi hái sù tû mû, chi tiÕt, nhiÒu ®Çu viÖc nhÊt… so 

víi c¸c lo¹i c«ng tr×nh kh¸c. V× vËy, c¸c vÝ dô phôc vô bµi gi¶ng chñ yÕu lµ cña 

c«ng tr×nh d©n dông, mét sè lµ c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ giao th«ng. Sau khi n¾m 

®−îc c¸c nguyªn lý, kü n¨ng häc viªn triÓn khai øng dông kiÕn thøc häc ®−îc ®Ó ¸p 

dông cho c¸c lo¹i c«ng tr×nh kh¸c. 

- TÝch cùc lµm bµi tËp, gi¶i quyÕt t×nh huèng, th¶o luËn ®Ó ®¹t ®−îc môc tiªu. 

3. Một số yêu cầu về kiến thức và kỹ năng để đo bóc khối lượng 

- Các kiến thức về công nghệ xây dựng, kỹ thuật thi công. 

- Các kiến thức về các phương pháp, quy trình thi công xây dựng. Nếu có kinh 

nghiệm tích luỹ được trong quá trình thực tế thi công xây dựng thì càng tốt. 

- Khả năng đọc hiểu các thong tin trong thiết kế. 

- Kỹ năng về kỹ thuật đo bóc khối lượng. 

- Hiểu biết về các phương pháp đo bóc các kết cấu, bộ phận của công trình. 

- Hiểu biết các văn bản pháp luật quy định các về vấn đề liên quan đo bóc khối 

lượng. 

- Luôn cố gắng để đạt được sự chính xác cao trong công việc đo bóc. 

- Luôn cố gắng để đạt tốc độ làm việc nhanh, đạt hiệu suất cao. 
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I. B¶n vÏ trong x©y dùng 

1. Kh¸i niÖm vÒ thiÕt kÕ vµ b¶n vÏ x©y dùng 

1.1. Kh¸i niÖm vÒ thiÕt kÕ 

ThiÕt kÕ c«ng tr×nh x©y dùng lµ qu¸ tr×nh lËp ra hÖ thèng c¸c b¶n vÏ vµ c¸c chØ 

tiªu tÝnh to¸n ®Ó thuyÕt minh sù hîp lý vÒ mÆt kü thuËt còng nh− vÒ mÆt kinh tÕ cña 

c¸c h¹ng môc vµ c«ng tr×nh x©y dùng. 

1.2. Kh¸i niÖm b¶n vÏ x©y dùng (b¶n vÏ thiÕt kÕ) 

B¶n vÏ thiÕt kÕ (thiÕt kÕ kü thuËt, thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng) lµ b¶n vÏ biÓu diÔn 

h×nh d¸ng, cÊu t¹o, m« h×nh cña c«ng tr×nh phôc vô cho viÖc thi c«ng x©y dùng vµ 

l¾p ®Æt thiÕt bÞ cho c«ng tr×nh. B¶n vÏ thÓ hiÖn h×nh d¹ng, kÝch th−íc, tÝnh n¨ng, kü 

thuËt, chñng lo¹i vËt liÖu cÊu t¹o nªn bé phËn c«ng tr×nh vµ c«ng tr×nh; thÓ hiÖn 

h×nh d¹ng tæng thÓ cña c«ng tr×nh. 

1.3 Vai trß cña b¶n vÏ thiÕt kÕ 

Tuú tõng ®èi t−îng mµ b¶n vÏ thiÕt kÕ cã c¸c vai trß nh− sau: 

+ Ng−êi lËp dù to¸n sö dông b¶n vÏ ®Ó x¸c ®Þnh khèi l−îng cña c¸c c«ng viÖc 

thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, tõ ®ã ¸p gi¸ (§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh) ®Ó x¸c 

®Þnh ra gi¸ trÞ dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh. 

+ Ng−êi lµm c«ng t¸c kÕ ho¹ch cã thÓ dùa vµo b¶n vÏ thiÕt kÕ ®Ó tÝnh to¸n vµ 

dù trï c¸c nguån lùc phôc vô kÕ ho¹ch thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. 

+ Ng−êi thi c«ng (nhµ thÇu x©y dùng) nh×n vµo b¶n vÏ thiÕt kÕ vµ sö dông c¸c 

ph−¬ng tiÖn kü thuËt, c«ng nghÖ vµ nh©n lùc, vËt lùc ®Ó biÕn thiÕt kÕ trªn b¶n vÏ 

thµnh c«ng tr×nh trong thùc tÕ. 

+ Ng−êi lµm c«ng t¸c kiÓm so¸t khèi l−îng, chi phÝ (kÕ to¸n, kiÓm to¸n, 

thanh tra, nh©n viªn ng©n hµng, kho b¹c) dùa vµo b¶n vÏ ®Ó kiÓm tra, kiÓm so¸t 

khèi l−îng trong hå s¬ thanh quyÕt to¸n. 

2. Ph©n lo¹i b¶n vÏ x©y dùng 

2.1 B¶n vÏ quy ho¹ch 

B¶n vÏ quy ho¹ch lµ b¶n vÏ thÓ hiÖn quy ho¹ch cña mét khu vùc ®Þa lý hµnh 

chÝnh vÒ x©y dùng. T×nh tr¹ng vµ vÞ trÝ sö dông ®Êt, c¸ch bè trÝ c¸c c«ng tr×nh d©n 

dông trong mét tæng thÓ... 
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B¶n vÏ quy ho¹ch côm c«ng nghiÖp §¹i Xuyªn (Phó Xuyªn, Hµ Néi) 

2.2 B¶n vÏ kiÕn tróc 

B¶n vÏ kiÕn tróc lµ b¶n vÏ biÓu diÔn cÊu t¹o vÒ mÆt kiÕn tróc cña c«ng tr×nh. 

ThÓ hiÖn m« h×nh, ®−êng nÐt, h×nh d¸ng, c¸ch thøc bè trÝ (c¸c kÕt cÊu, bé phËn, 

h¹ng môc c«ng tr×nh), ®−êng giao th«ng... ®¶m b¶o c«ng n¨ng vµ thÈm mü cho 

c«ng tr×nh. 

VÝ dô: Víi c«ng tr×nh d©n dông, b¶n vÏ kiÕn tróc thÓ hiÖn m« h×nh, ®−êng nÐt, 

h×nh d¸ng, c¸ch thøc bè trÝ c¸c phßng, ®−êng giao th«ng ®i l¹i trong c«ng tr×nh...  

B¶n vÏ kiÕn tróc cña c«ng tr×nh ®−îc ký hiÖu lµ  KT. VÝ dô: KT 01; KT 02... 

th−êng ®−îc x¾p xÕp theo thø tù: MÆt b»ng tÇng 1, MÆt b»ng tÇng 2,.... MÆt ®øng, 

MÆt c¾t. 

2.3 B¶n vÏ kÕt cÊu 

B¶n vÏ kÕt cÊu lµ b¶n vÏ biÓu diÔn cÊu t¹o vÒ mÆt kÕt cÊu cña mét c«ng tr×nh. 

ThÓ hiÖn c¸ch bè trÝ cña cèt thÐp... nh»m ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chÞu t¶i (chÞu lùc) cña 

c«ng tr×nh. 

B¶n vÏ kÕt cÊu cña c«ng tr×nh ®−îc ký hiÖu lµ KC. VÝ dô KC 01; KC 02… 

th−êng ®−îc x¾p xÕp theo thø tù: MÆt b»ng kÕt cÊu mãng, MÆt b»ng ®µi mãng, Chi 

tiÕt dÇm, s¬ ®å bè trÝ gèi cÇu, chi tiÕt mãng mè cÇu... 

2.4 B¶n vÏ bè trÝ thiÕt bÞ 

B¶n vÏ bè trÝ thiÕt bÞ lµ b¶n vÏ biÓu diÔn vÞ trÝ ®Æt c¸c thiÕt bÞ trong c«ng tr×nh. 

B¶n vÏ bè trÝ thiÕt bÞ th−êng dùa trªn tªn, lo¹i thiÕt bÞ l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh. 

§èi víi c«ng tr×nh d©n dông: b¶n vÏ bè trÝ thiÕt bÞ th−êng lµ c¸c b¶n vÏ thÓ hiÖn 

vÞ trÝ l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ nh−: §iÖn, n−íc, hÖ thèng PCCC, ®iÒu hoµ th«ng giã, hÖ 

thèng kü thuËt c«ng tr×nh (camera an ninh, ®iÒu khiÓn toµ nhµ)... 

VÝ dô: 

+ B¶n vÏ thiÕt kÕ ®iÖn cã: § 01, § 02... 

+ B¶n vÏ thiÕt kÕ cÊp n−íc, tho¸t n−íc: N 01, N 02... 
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3. C¸ch thøc thÓ hiÖn b¶n vÏ 

3.1  C¸c h×nh thøc biÓu diÔn cña mét vËt thÓ 

H×nh chiÕu b»ng: lµ h×nh chiÕu cña mét vËt thÓ lªn mét mÆt ph¼ng n»m ngang 

ë phÝa bªn d−íi vËt thÓ. 

H×nh chiÕu ®øng: lµ h×nh chiÕu cña mét vËt thÓ lªn mét mÆt ph¼ng th¼ng ®øng 

ë phÝa sau vËt thÓ. 

H×nh chiÕu c¹nh: lµ h×nh chiÕu cña mét vËt thÓ lªn mét mÆt ph¼ng th¼ng ®øng 

n»m bªn c¹nh vËt thÓ. 

H×nh c¾t - mÆt c¾t: NÕu t−ëng t−îng cã mét mÆt ph¼ng c¾t ngang qua vËt thÓ 

th× h×nh c¾t lµ phÇn giao cña vËt thÓ víi mÆt ph¼ng ®−îc chiÕu vµo mét mÆt ph¼ng 

®»ng sau nã. H×nh cña mÆt c¾t ®ã ®−îc gäi lµ h×nh c¾t. 

H×nh chiÕu trôc ®o: lµ lo¹i h×nh biÓu diÔn næi ®−îc x©y dùng b»ng phÐp chiÕu 

song song. H×nh chiÕu trôc ®o cña vËt thÓ th−êng ®−îc vÏ kÌm víi c¸c h×nh chiÕu 

th¼ng gãc cña nã nh»m gióp cho ng−êi ®äc b¶n vÏ dÔ dµng h×nh dung ra vËt thÓ cÇn 

biÓu diÔn. 

H×nh chiÕu phèi c¶nh: gäi t¾t lµ phèi c¶nh, lµ lo¹i h×nh biÓu diÔn næi ®−îc x©y 

dùng b»ng phÐp chiÕu xuyªn t©m. Nã ®−îc dïng trªn c¸c b¶n vÏ kiÕn tróc, x©y 

dùng ®Ó biÓu diÔn c¸c c«ng tr×nh x©y dùng nh−: nhµ cöa, cÇu, ®−êng, thñy lîi… tøc 

lµ nh÷ng ®èi t−îng cã kÝch th−íc kh¸ lín. 

T¹i líp häc: Häc viªn sÏ ®−îc xem c¸c h×nh ¶nh chiÕu b»ng m¸y chiÕu trªn 

mµn h×nh réng ®Ó hiÓu râ c¸c h×nh vÏ nµy. 

3.2 C¸c h×nh thøc biÓu diÔn b¶n vÏ cña c«ng tr×nh x©y dùng 

B¶n vÏ mÆt b»ng: T−ëng 

t−îng c¾t c«ng tr×nh b»ng mét 

mÆt ph¼ng song song víi mÆt 

sµn ë ®é cao h¬n 1m th× h×nh 

chiÕu cña mÆt c¾t ®ã lªn mÆt sµn 

thÓ hiÖn mÆt b»ng cña c«ng 

tr×nh. B¶n vÏ mÆt b»ng cña c«ng 

tr×nh thÓ hiÖn c¸ch bè trÝ c¸c bé 

phËn, c¸ch ph©n chia c¸c khu 

vùc trong c«ng tr×nh. VÝ dô ®èi 

víi c«ng tr×nh d©n dông, mÆt 

b»ng thÓ hiÖn vÞ trÝ cña t−êng, 

cét, cöa, cÇu thang... trong mét 

tÇng. 
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B¶n vÏ mÆt ®øng: NÕu chiÕu mÆt ®øng tr−íc, mÆt ®øng bªn, mÆt ®øng sau vµo 

mét mÆt ph¼ng song song t−¬ng øng ta sÏ ®−îc h×nh chiÕu ®øng cña c«ng tr×nh. 

B¶n vÏ mÆt ®øng thÓ hiÖn kiÕn tróc cña c«ng tr×nh ë bèn mÆt xung quanh. Th«ng 

qua ®ã cã thÓ biÕt ®−îc vÞ trÝ cña c¸c bé phËn trªn mÆt ®øng. VÝ dô ®èi víi c«ng 

tr×nh d©n dông, mÆt ®øng thÓ hiÖn vÞ trÝ cöa, vÞ trÝ m¸i h¾t, lan can, ... 

B¶n vÏ mÆt c¾t: T−ëng t−îng c¾t ngang hoÆc c¾t däc c«ng tr×nh b»ng c¸c mÆt 

ph¼ng t−¬ng øng ta sÏ ®−îc b¶n vÏ mÆt c¾t ngang vµ mÆt c¾t däc cña c«ng tr×nh. 

Th«ng qua b¶n vÏ mÆt c¾t thÓ hiÖn ®−îc bÒ dµy vµ chiÒu cao cña c¸c bé phËn mµ 

mÆt c¾t c¾t qua. ChiÒu cao, cèt cña c¸c bé phËn trªn c«ng tr×nh. 

B¶n vÏ chi tiÕt: NÕu trÝch vÏ mét chi tiÕt nµo ®ã cña c«ng tr×nh tõ mÆt b»ng, 

mÆt ®øng vµ mÆt c¾t ta sÏ thÊy ®−îc chi tiÕt cô thÓ cña phÇn trÝch vÏ ®ã. Trong hÖ 

thèng b¶n vÏ thiÕt kÕ x©y dùng th× th−êng cã rÊt nhiÒu c¸c b¶n vÏ chi tiÕt. 

B¶n vÏ phèi c¶nh: §Ó dÔ dµng h×nh dung 

c«ng tr×nh (®Æc biÖt ®èi víi nh÷ng ng−êi 

kh«ng häc chuyªn ngµnh x©y dùng, kü thuËt), 

chóng ta cã thÓ xem nµy. §©y lµ b¶n vÏ kiÓu 

chôp h×nh c«ng tr×nh, thÓ hiÖn c¶ c¶nh vËt, 

kh«ng gian xung quanh nh− thËt. Nh− h×nh 

bªn lµ phèi c¶nh c«ng tr×nh thuû ®iÖn S¬n La. 

Chó ý: Trong hÖ thèng b¶n vÏ x©y dùng ®C tr×nh bµy ë trªn ng−êi tÝnh khèi l−îng 

cÇn nghiªn cøu cô thÓ tõng b¶n vÏ mét. C¸c b¶n vÏ th−êng cã sù liªn kÕt víi nhau 

®Ó thÓ hiÖn cÊu t¹o cña mét bé phËn hoÆc kÕt cÊu x©y dùng hoÆc vÞ trÝ l¾p ®Æt thiÕt 

bÞ, chi tiÕt chÕ t¹o thiÕt bÞ c«ng nghÖ... Th«ng qua b¶n vÏ mÆt b»ng thÓ hiÖn chiÒu 

dµi vµ chiÒu réng. Th«ng qua b¶n vÏ mÆt ®øng vµ mÆt c¾t thÓ hiÖn chiÒu s©u vµ 

chiÒu cao. 

4. C¸c hÖ thèng quy t¾c vµ ký hiÖu trong b¶n vÏ x©y dùng 

4.1 Ký hiÖu trôc trong b¶n vÏ x©y dùng 

Trôc trong b¶n vÏ x©y dùng thÓ hiÖn lµ c¸c ®−êng nèi c¸c vÞ trÝ tim kÕt cÊu 

chÝnh (cét, tim t−êng, trô, mè, tim ®−êng, tim ®Ëp…). Cã hai lo¹i chÝnh lµ trôc däc 

vµ trôc ngang. ThiÕt lËp l−íi trôc cho c«ng tr×nh chÝnh lµ thiÕt lËp to¹ ®é vÞ trÝ kÕt 

cÊu chÝnh cho c«ng tr×nh (t−êng, cét, trô, mè, tim ®−êng, tim ®Ëp…). 

VÒ nguyªn t¾c ®Æt tªn trôc cho c«ng tr×nh x©y dùng ®−îc thùc hiÖn nh− sau: 

- §èi víi trôc ngang ®−îc ký hiÖu b»ng c¸c ch÷ c¸i, kiÓu ch÷ in hoa. 

- §èi víi trôc däc ®−îc ký hiÖu lµ c¸c con sè. 

Ngo¹i trõ hai ch÷ lµ I vµ O v× dÔ dÉn tíi lÉn ch÷ víi sè. Trong tr−êng hîp khi 

dïng c¸c ch÷ sè mµ hÕt th× cã thÓ ký hiÖu tíi hai ch÷ hoÆc 2 sè ghÐp l¹i. TÊt c¶ c¸c 

ch÷ c¸i vµ con sè ®−îc ghi trong mét vßng trßn ®¬n. 
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VÝ dô:  

 

 

 

 

4.2 Ký hiÖu cèt trong b¶n vÏ:  

Ký hiÖu cèt trong b¶n vÏ lµ viÖc ghi cao ®é (®é cao, chiÒu cao) cña c¸c bé 

phËn, chi tiÕt cña c«ng tr×nh. 

- Cao ®é cña c«ng tr×nh, cao ®é cña c¸c kÕt cÊu, chi tiÕt cÇn thÓ hiÖn cao ®é 

®−îc ghi theo ®¬n vÞ mÐt (m) víi ®é chÝnh x¸c 3 sè lÎ sau dÊu “,” hoÆc dÊu “.” vµ 

ghi trªn mòi tªn ký hiÖu. Ký hiÖu cao ®é lµ mòi tªn h×nh tam gi¸c ®Òu, t« nöa ®en 

nöa tr¾ng, ®é cao cña tam gi¸c b»ng ®é cao cña ch÷ sè ghi cao ®é.                                                                                             

- Cao ®é ± 0.000 (cßn gäi lµ cèt 0) ®−îc quy −íc lµ cèt mÆt nÒn cña c«ng tr×nh 

sau khi hoµn thiÖn. 

VÝ dô: 

 

- Cao ®é cña c¸c kÕt cÊu, bé phËn ë vÞ trÝ thÊp h¬n ± 0.000 (n»m d−íi mÆt nÒn) 

®−îc gäi lµ cao ®é ©m vµ ký hiÖu dÊu (-) 

VÝ dô: 
-0.050

 (s©u xuèng d−íi mÆt nÒn 0,05m) 

- Cao ®é cña c¸c kÕt cÊu, bé phËn ë vÞ trÝ cao h¬n ± 0.000 (n»m trªn mÆt nÒn) 

®−îc gäi lµ cao ®é d−¬ng vµ ký hiÖu dÊu (+)  

VÝ dô: 
+3.900

 (cao lªn trªn 3,9m) 

- Quy ®Þnh lµ ph¶i ghi dÊu (-) tr−íc cao ®é ©m, ®èi víi cao ®é d−¬ng th× cã thÓ 

ghi dÊu (+) hoÆc kh«ng ghi. 

- Cao ®é trªn mÆt c¾t vµ mÆt ®øng ghi theo ®−êng dãng tõ c¸c kÕt cÊu vµ bé 

phËn. Cã thÓ ghi cao ®é ngay t¹i mÆt b»ng t¹i vÞ trÝ cÇn thÓ hiÖn hoÆc trÝch ra ngoµi 

h×nh vÏ. 

4.3 Quy t¾c ghi kÝch th−íc: 

Ghi kÝch th−íc lµ viÖc thÓ hiÖn c¸c kÝnh th−íc chiÒu dµi, chiÒu réng, chiÒu cao 

(hoÆc s©u) cña chi tiÕt trªn b¶n vÏ. 

§−êng kÝch th−íc gåm cã: 

- Con sè ghi kÝch th−íc chØ kÝch th−íc thËt cña vËt thÓ. 

- §¬n vÞ chØ ®é dµi lµ mm, trªn b¶n vÏ kh«ng cÇn ghi ®¬n vÞ. 

Khi ghi kÝch th−íc ph¶i sö dông: 

1 
a Y

1 X

1 

± 0.000



www.giaxaydung.vn 

Giaxaydung Co., Ltd  7 

- §−êng kÝch th−íc lµ ®−êng ph¶i c¸ch mÐp vËt thÓ Ýt nhÊt lµ 10mm vµ ®Çu mÐp 

ph¶i kÐo dµi qu¸ c¸c ®−êng dãng biªn tõ 1 - 3 mm. T¹i ®iÓm giao nhau gi÷a ®−êng 

dãng kÝch th−íc vµ ®−êng ghi kÝch th−íc ph¶i dïng nÐt g¹ch ng¾t cã chiÒu dµi 2 - 4 

mm nghiªng 450 vÒ phÝa bªn ph¶i ®−êng dãng ®Ó giíi h¹n phÇn ghi kÝch th−íc. 

- §−êng ghi kÝch th−íc vËt thÓ trong b¶n vÏ x©y dùng cã 3 líp: 

Líp 1 (líp trong cïng tiÕp gi¸p víi vËt thÓ) ghi c¸c kÝch th−íc cña cöa ®i, cöa 

sæ, c¸c m¶ng t−êng, v¸ch; 

Líp 2 (gi÷a) ghi kÝch th−íc tõ trôc nä ®Õn trôc kia (kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trôc); 

Líp 3 (ngoµi cïng) ghi kÝch th−íc tæng tõ trôc ®Çu tiªn ®Õn trôc cuèi cïng. 

Trong b¶n vÏ x©y dùng còng dïng c¸ch ghi kÝch th−íc mµ thay cho ®−êng g¹ch 

ng¾t lµ mòi tªn trong c¸c tr−êng hîp sau: 

- KÝch th−íc ®−êng kÝnh, b¸n kÝnh vµ gãc; 

- KÝch th−íc b¸n kÝnh gãc l−în; 

- KÝch th−íc tõ mét ®iÓm nµo ®ã ®Õn mét ®iÓm gãc quy −íc. 

M¸ch b¹n: Cã thÓ nãi phÇn lín thêi giê vµ c«ng viÖc cña ng−êi ®o bãc khèi l−îng 

dµnh cho viÖc t×m kÝch th−íc trªn b¶n vÏ, ®©y lµ c«ng viÖc kh¸ khã kh¨n. 

Trªn líp häc do C«ng ty Gi¸ X©y Dùng tæ chøc, häc viªn sÏ ®−îc h−íng dÉn lµm 
bµi tËp ghi kÝch th−íc trªn b¶n vÏ, tiÕp cËn vÊn ®Ò theo h−íng ng−îc l¹i cña viÖc 

t×m kÝch th−íc trªn b¶n vÏ. Häc viªn ®−îc trang bÞ kiÕn thøc tõ b¶n chÊt cña vÊn ®Ò 

®Ó lµm ®−îc viÖc. 

4.4 Ký hiÖu c¸c bé phËn trong c«ng tr×nh: 

C¸c bé phËn trong c«ng tr×nh ®−îc ký hiÖu thèng nhÊt. Ng−êi lµm c«ng t¸c ®o 

bãc khèi l−îng xem b¶n vÏ (®äc b¶n vÏ) vµ dùa vµo c¸c ký hiÖu ®Ó biÕt ®−îc t¹i vÞ 

trÝ nµo ®ã cña c«ng tr×nh thÓ hiÖn c¸i g×.  

Mét sè ký hiÖu thÓ hiÖn trong b¶n vÏ (trÝch TCVN 4614 – 88 tµi liÖu thiÕt kÕ) 

TT Tªn gäi Ký hiÖu 

1 Cöa ®i mét c¸nh 
 

2 Cöa ®i hai c¸nh 
 

3 Cöa ®i hai c¸nh cè ®Þnh 
 

4 Cöa ®i c¸nh xÕp 
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TT Tªn gäi Ký hiÖu 

5 
Cöa ®i mét c¸nh tù ®éng (hai 

phÝa) 
 

6 
Cöa ®i hai c¸nh ®ãng tù ®éng 

(hai phÝa) 
 

7 Cöa ®i quay quanh trôc ®øng 

 

8 Cöa lïa mét c¸nh 
 

9 Cöa lïa hai c¸nh 
 

10 Cöa xÕp kÐo ngang 
 

11 Cöa n©ng hay cuèn 
 

12 ChËu xÝ kiÓu ngåi xæm 
 

13 ChËu tiÓu s¸t t−êng 
 

14 M¸ng tiÓu  

15 èng phun n−íc  

16 PhÔu thu n−íc bÈn  

 a) H×nh ch÷ nhËt 
 

 b) H×nh trßn 
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TT Tªn gäi Ký hiÖu 

17 ChËu röa (ký hiÖu chung) 
 

18 M¸ng röa 
 

19 Bån t¾m 
 

20 Bån t¾m ngåi 
 

21 Khay t¾m ®øng cã h−¬ng sen 
 

22 Vßi n−íc c«ng céng 
 

23 Hép ch÷a ch¸y  

24 
Phßng t¾m trªn mÆt b»ng tû lÖ 

< 1:100  

 

Cã thÓ b¹n ch−a biÕt: Mét sè ký hiÖu häc viªn gÆp trong b¶n vÏ khi ®−îc h−íng 

dÉn thùc hµnh ®o bãc khèi l−îng c«ng tr×nh thùc tÕ tõ ®Çu ®Õn cuèi t¹i líp häc do 

C«ng ty Gi¸ X©y Dùng tæ chøc: 

Tªn gäi Ký hiÖu Tªn gäi Ký hiÖu 

MÆt c¾t 

 

H×nh tr¸i: Bª t«ng lãt  
H×nh ph¶i: Bª t«ng 
cèt thÐp  

Trôc 
 

H×nh tr¸i: Ký hiÖu 
mÆt c¾t t−êng g¹ch 
H×nh ph¶i: Ký hiÖu 
mÆt ®øng t−êng g¹ch)  

Cao ®é ± 0.000

 

MÆt c¾t ®Çu dÇm, thÓ 
hiÖn cèt thÐp 

 

Bån röa, bÕp ga 

 

H×nh tr¸i: Ký hiÖu xÝ 
bÖt 
H×nh ph¶i: Ký hiÖu 
bån röa  
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Tªn gäi Ký hiÖu Tªn gäi Ký hiÖu 

Bµn ghÕ 

 

GhÕ s« pha 

 

Cöa ®i 4 c¸nh 

 
Cöa sæ 

 

CÇu thang 
(H×nh vu«ng 
 t« ®en lµ 
vÞ trÝ cã cét) 

 

§−êng ghi kÝch th−íc, 
trôc 3400 370 0

10500

110 0 1200 1100 8 00410

A B  

 
 

II. Ph−¬ng ph¸p ®o bãc khèi l−îng c«ng tr×nh x©y dùng 

1. Kh¸i niÖm, ý nghÜa, môc ®Ých, yªu cÇu cña tÝnh khèi l−îng 

1.1. Kh¸i niÖm vÒ ®o bãc khèi l−îng 

§o bãc khèi l−îng lµ x¸c ®Þnh ra khèi l−îng c¸c c«ng t¸c x©y dùng cña c«ng 

tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh tr−íc khi chóng ®−îc thi c«ng. Do tÝnh tr−íc khèi l−îng 

tr−íc khi thùc hiÖn c«ng viÖc nªn cßn ®−îc gäi lµ tÝnh tiªn l−îng hay ®o bãc tiªn 

l−îng. 

§o bãc khèi l−îng cã thÓ ®−îc hiÓu nh− sau: “§o bãc khèi l−îng x©y dùng 

c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh lµ viÖc x¸c ®Þnh khèi l−îng c«ng t¸c x©y dùng cô 

thÓ  ®−îc thùc hiÖn theo ph−¬ng thøc ®o, ®Õm, tÝnh to¸n, kiÓm tra trªn c¬ së kÝch 

th−íc, sè l−îng quy ®Þnh trong b¶n vÏ thiÕt kÕ (thiÕt kÕ c¬ së, thiÕt kÕ kü thuËt, thiÕt 

kÕ b¶n vÏ thi c«ng), hoÆc tõ yªu cÇu triÓn khai dù ¸n vµ thi c«ng x©y dùng, c¸c chØ 

dÉn cã liªn quan vµ c¸c tiªu chuÈn, quy chuÈn x©y dùng ViÖt Nam”. 

1.2. ý nghÜa cña viÖc ®o bãc khèi l−îng 

Khèi l−îng x©y dùng lµ c¨n cø quan träng cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc x¸c 

®Þnh gi¸ trÞ dù to¸n vµ lµm c¨n cø quyÕt ®Þnh ®Çu t−, chän ph−¬ng ¸n ®èi víi chñ 

®Çu t− vµ lµ c¨n cø quyÕt ®Þnh ph−¬ng ¸n dù thÇu cña nhµ thÇu. 

Khèi l−îng x©y dùng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®−îc ®o bãc lµ c¬ së cho 

viÖc x¸c ®Þnh chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh vµ lËp b¶ng khèi l−îng mêi thÇu 

khi tæ chøc lùa chän nhµ thÇu. 

Khèi l−îng x©y dùng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®−îc ®o bãc lµ mét c¬ së 

cho viÖc kiÓm so¸t chi phÝ, thanh quyÕt to¸n gi¸ trÞ hîp ®ång thi c«ng x©y dùng 

c«ng tr×nh. 
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ViÖc tÝnh ®óng tÝnh ®ñ khèi l−îng ban ®Çu c«ng t¸c x©y dùng lµ mèi quan t©m 

cña nh÷ng ng−êi tham gia vµo ho¹t ®éng ®Çu t− x©y dùng. X¸c ®Þnh khèi l−îng 

c«ng viÖc lµ mét yªu cÇu kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi mét dù ¸n ®Çu t− x©y dùng vµ lµ 

mét c«ng viÖc n»m trong tr×nh tù ®Çu t− vµ x©y dùng. 

1.3. Môc ®Ých cña viÖc ®o bãc khèi l−îng 

Môc ®Ých c¬ b¶n cña viÖc ®o bãc khèi l−îng lµ ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh x©y dùng. 

øng víi c¸c giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t−, thùc hiÖn ®Çu t− vµ giai ®o¹n kÕt thóc x©y 
dùng ®−a dù ¸n vµo khai th¸c sö dông th× khèi l−îng cña c«ng t¸c x©y dùng còng 

®−îc x¸c ®Þnh t−¬ng øng dùa trªn b¶n vÏ thiÕt kÕ c¬ së, thiÕt kÕ b¶n vÏ kü thuËt vµ 

thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng. 

B¶n khèi l−îng lµ c¨n cø chñ yÕu ®Ó tÝnh ra yªu cÇu vÒ kinh phÝ, vËt t−, nh©n 

lùc cho c«ng tr×nh. 

§o bãc khèi l−îng lµ träng t©m cña c«ng t¸c dù to¸n, ®©y lµ kh©u khã kh¨n, 

phøc t¹p vµ tèn nhiÒu thêi gian nh−ng l¹i rÊt dÔ sai sãt. 

1.4 Yªu cÇu cña viÖc ®o bãc khèi l−îng 

Khèi l−îng x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i ®−îc ®o, ®Õm, tÝnh to¸n theo tr×nh tù phï 

hîp víi quy tr×nh c«ng nghÖ, tr×nh tù thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. Khèi l−îng ®o 

bãc cÇn thÓ hiÖn ®−îc tÝnh chÊt, kÕt cÊu c«ng tr×nh, vËt liÖu chñ yÕu sö dông vµ 

ph−¬ng ph¸p thi c«ng thÝch hîp ®¶m b¶o ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó x¸c ®Þnh ®−îc chi phÝ x©y 

dùng. 

Tïy theo ®Æc ®iÓm vµ tÝnh chÊt tõng lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng, khèi l−îng x©y 

dùng ®o bãc cã thÓ ph©n ®Þnh theo bé phËn c«ng tr×nh nh−: phÇn ngÇm (cèt 0.0 trë 

xuèng), phÇn næi (cèt 0.0 trë lªn), phÇn hoµn thiÖn vµ phÇn x©y dùng kh¸c hoÆc 

theo h¹ng môc c«ng tr×nh. Khèi l−îng x©y dùng ®o bãc cña bé phËn c«ng tr×nh 

hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh ®−îc ph©n thµnh c«ng t¸c x©y dùng vµ c«ng t¸c l¾p ®Æt. 

C¸c thuyÕt minh, ghi chó hoÆc chØ dÉn liªn quan tíi qu¸ tr×nh ®o bãc cÇn nªu 

râ rµng, ng¾n gän, dÔ hiÓu vµ ®óng quy ph¹m, phï hîp víi hå s¬ thiÕt kÕ c«ng tr×nh 

x©y dùng. Khi tÝnh to¸n nh÷ng c«ng viÖc cÇn diÔn gi¶i th× ph¶i cã diÔn gi¶i cô thÓ 

nh− ®é cong vßm, tÝnh chÊt cña c¸c chÊt liÖu (gç, bª t«ng, kim lo¹i...), ®iÒu kiÖn thi 

c«ng (trªn cao, ®é s©u, trªn c¹n, d−íi n−íc...). 

C¸c kÝch th−íc ®o bãc ®−îc ghi theo thø tù chiÒu dµi, chiÒu réng, chiÒu cao 

(hoÆc chiÒu s©u); khi kh«ng theo thø tù nµy ph¶i diÔn gi¶i cô thÓ.  

C¸c ký hiÖu dïng trong B¶ng tÝnh to¸n, ®o bãc khèi l−îng c«ng tr×nh, h¹ng 

môc c«ng tr×nh ph¶i phï hîp víi ký hiÖu ®� thÓ hiÖn trong b¶n vÏ thiÕt kÕ. C¸c khèi 

l−îng lÊy theo thèng kª cña thiÕt kÕ th× ph¶i ghi râ lÊy theo sè liÖu thèng kª cña 

thiÕt kÕ vµ chØ râ sè hiÖu cña b¶n vÏ thiÕt kÕ cã thèng kª ®ã.      
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§¬n vÞ tÝnh tïy theo yªu cÇu qu¶n lý vµ thiÕt kÕ ®−îc thÓ hiÖn, mçi mét khèi 

l−îng x©y dùng sÏ ®−îc x¸c ®Þnh theo mét ®¬n vÞ ®o phï hîp cã tÝnh tíi víi sù phï 

hîp c«ng t¸c x©y dùng ®ã trong hÖ thèng ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh. 

§¬n vÞ ®o theo thÓ tÝch lµ m3; theo diÖn tÝch lµ m2; theo chiÒu dµi lµ m; theo sè 

l−îng lµ c¸i, bé, ®¬n vÞ ...; theo träng l−îng lµ tÊn, kg... 

C¶nh b¸o: ViÖc nhÇm lÉn ®¬n vÞ tÝnh lµm ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn gi¸ trÞ dù to¸n 

x©y dùng c«ng tr×nh, gi¸ trÞ thanh quyÕt to¸n, chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh. 

Tr−êng hîp sö dông ®¬n vÞ tÝnh kh¸c víi ®¬n vÞ th«ng dông (Inch, Foot, Square 

foot…) th× ph¶i cã thuyÕt minh bæ sung vµ quy ®æi vÒ ®¬n vÞ tÝnh th«ng dông nãi 

trªn. 

M· hiÖu c«ng t¸c trong b¶ng tÝnh to¸n, ®o bãc khèi l−îng c«ng tr×nh, h¹ng 

môc c«ng tr×nh ph¶i phï hîp víi hÖ m� hiÖu thèng nhÊt trong hÖ thèng ®Þnh møc 

dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh hiÖn hµnh. 

 M¸ch b¹n: T¹i líp ®o bãc khèi l−îng, lËp dù to¸n do C«ng ty Gi¸ X©y Dùng tæ 

chøc, häc viªn ®−îc h−íng dÉn rÊt kü vÒ c¸ch chän lùa mC hiÖu c«ng t¸c. B¹n cã 

thÓ nghiªn cøu c¸c tËp ®Þnh møc dù to¸n (®Æc biÖt lµ ®äc môc lôc) ®Ó cã thÓ h×nh 

dung thªm vÒ c¸ch chän lùa mC hiÖu c«ng t¸c. 

2. Nh÷ng sai sãt th−êng gÆp vµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn sai sãt 

2.1. Nh÷ng sai sãt th−êng gÆp khi x¸c ®Þnh khèi l−îng c«ng t¸c x©y dùng 

- TÝnh thiÕu hoÆc tÝnh thõa khèi l−îng tÝnh tõ thiÕt kÕ 

- KÓ thiÕu ®Çu viÖc hoÆc thõa ®Çu viÖc 

- Bá sãt (kh«ng tÝnh) khèi l−îng x©y dùng. VÝ dô: Cã b¶n vÏ bè trÝ ®iÒu hoµ, 

nh−ng kh«ng tÝnh khèi l−îng dÉn ®Õn kh«ng lËp dù to¸n mua s¾m, l¾p ®Æt ®iÒu hoµ 

cho c«ng tr×nh. 

- TÝnh trïng lÆp khèi l−îng x©y dùng. VÝ dô: khi tÝnh bª t«ng dÇm x¸c ®Þnh 

chiÒu cao dÇm hÕt c¶ chiÒu dµy sµn kh«ng trõ ®i khèi l−îng ®� tÝnh vµo sµn. 

- Ph©n tÝch c«ng nghÖ kh«ng phï hîp víi c«ng nghÖ thi c«ng x©y dùng. 

- Gép chung khèi l−îng c¸c lo¹i kÕt cÊu trong cïng mét c«ng t¸c kh«ng theo 

yªu cÇu kü thuËt. 

- NhÇm ®¬n vÞ ®o, thø nguyªn khi tÝnh to¸n. 

M¸ch b¹n: Lo l¾ng nhÊt cña ng−êi lµm c«ng t¸c ®o bãc khèi l−îng lµ bãc thiÕu 

hoÆc kÓ thiÕu ®Çu viÖc. Mét c¸ch kh¾c phôc rÊt tèt lµ xin dù to¸n vµ b¶n vÏ cña 

mét c«ng tr×nh vµ kiÓm tra l¹i phÇn ®o bãc khèi l−îng, hCy t×m hiÓu xem c¸c con sè 

ë ®©u ra, thËm chÝ lµ ph¸t hiÖn ra chç sai cña hä. Trªn website 

www.giaxaydung.vn cã nhiÒu ®ång nghiÖp chia sÎ hå s¬ dù to¸n c«ng tr×nh hä ®C 

lËp, b¹n cã thÓ t×m vµ t¶i vÒ m¸y ®Ó tham kh¶o. 

2.2. Mét sè nguyªn nh©n chñ yÕu dÉn ®Õn sai sãt khèi l−îng x©y dùng 
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- Ph−¬ng ph¸p ®o bãc khèi l−îng cña nh÷ng ng−êi tham gia tÝnh kh¸c nhau. 

- Do chÊt l−îng cña hå s¬ thiÕt kÕ ch−a tèt, thiÕu chi tiÕt, kh«ng khíp nhau, 

thèng kª kh«ng ®Çy ®ñ vµ thiÕu râ rµng. 

- Do ch−a thèng nhÊt quy ®Þnh vÒ tr×nh tù tÝnh to¸n khèi l−îng cña kÕt cÊu chi 

tiÕt; 

- Do tr×nh ®é n¨ng lùc cña ng−êi tham gia ®o bãc khèi l−îng. 

3. Mét sè ph−¬ng ph¸p ®o bãc khèi l−îng c«ng t¸c x©y dùng  

Tr−íc khi tiÕn hµnh ®o bãc khèi l−îng x©y dùng c«ng tr×nh, ng−êi ®o bãc ph¶i 

tiÕn hµnh nghiªn cøu b¶n vÏ thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng ®Ó kiÓm tra vµ thu thËp c¸c 

th«ng tin c¬ b¶n vÒ c«ng tr×nh vÝ dô nh− c¸c th«ng tin vÒ kiÕn tróc, kÕt cÊu vµ c¸c 

lo¹i vËt liÖu thiÕt bÞ sö dông trong c«ng tr×nh, nÕu ch−a râ ph¶i yªu cÇu t− vÊn thiÕt 

kÕ lµm râ.  

§o bãc khèi l−îng x©y dùng cã thÓ tiÕn hµnh theo c¸c ph−¬ng ph¸p sau: 

3.1. Ph−¬ng ph¸p tÝnh theo chñng lo¹i 

Lµ ph−¬ng ph¸p c¨n cø vµo ký hiÖu cña c¸c chi tiÕt, kÕt cÊu trong b¶n vÏ ®Ó 

tÝnh to¸n khèi l−îng c«ng t¸c x©y l¾p. 

Tr×nh tù thùc hiÖn: 

B−íc 1: LËp danh môc c«ng t¸c x©y dùng cÇn ph¶i tÝnh khèi l−îng phï hîp víi 

danh môc cña ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh theo tr×nh tù thi c«ng x©y dùng; 

B−íc 2: C¨n cø vµo h×nh d¸ng kÝch th−íc vµ ký hiÖu cña c¸c chi tiÕt kÕt cÊu ghi 

trong b¶n vÏ thiÕt kÕ ®Ó chia chi tiÕt, kÕt cÊu thµnh c¸c h×nh c¬ b¶n ®Ó tÝnh khèi 

l−îng; 

B−íc 3: Tæng hîp khèi l−îng cho tõng lo¹i c«ng t¸c x©y dùng phï hîp víi ®¬n 

gi¸; 

B−íc 4: LËp b¶ng khèi l−îng - dù to¸n cho c«ng tr×nh x©y dùng. 

¦u ®iÓm: cña ph−¬ng ph¸p nµy lµ tiÖn lîi trong viÖc tra ®¬n gi¸ tÝnh dù to¸n. 

Nh−îc ®iÓm: lµ tÝnh to¸n ph¶i lËt t×m nhiÒu b¶n vÏ kh¸c nhau dÔ dÉn ®Õn thiÕu 

sãt. 

3.2. Ph−¬ng ph¸p tÝnh theo thø tù b¶n vÏ 

Theo thãi quen cña ng−êi ®o bãc khèi l−îng mµ thùc hiÖn ®o bãc theo tr×nh tù 

sau: 

B−íc 1: TÝnh phÇn kÕt cÊu, phÇn kiÕn tróc råi ®Õn phÇn ®iÖn, n−íc,.... 

B−íc 2: LËp danh môc c«ng t¸c x©y dùng phï hîp víi ®¬n gi¸ trong tõng phÇn 

viÖc. 

B−íc 3: S¾p xÕp thø tù c¸c b¶n vÏ theo mét tr×nh tù nhÊt ®Þnh. 
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B−íc 4: C¨n cø vµo h×nh d¸ng kÝch th−íc cña c¸c chi tiÕt kÕt cÊu trong tõng 

b¶n vÏ ng−êi tÝnh khèi l−îng tù quy ®Þnh chiÒu tÝnh. Cã thÓ quy ®Þnh chiÒu tÝnh nh− 

sau: 

- Tõ tr¸i sang ph¶i vµ tõ trªn xuèng d−íi. 

- Tõ ph¶i sang tr¸i vµ tõ d−íi lªn. 

- Theo chiÒu kim ®ång hå hoÆc ng−îc chiÒu kim ®ång hå. 

B−íc 5: LËp b¶ng tæng hîp khèi l−îng cho tõng c«ng t¸c x©y l¾p. 

B−íc 6: LËp b¶ng khèi l−îng dù to¸n cho c«ng tr×nh x©y dùng. 

3.3. Ph−¬ng ph¸p tÝnh theo tr×nh tù thi c«ng 

§o bãc khèi l−îng c«ng viÖc theo tr×nh tù thi c«ng tõ khi b¾t ®Çu ®Õn khi kÕt thóc. 

VÝ dô: C«ng tr×nh d©n dông cã thÓ ph©n chia danh môc c«ng t¸c ®o bãc nh− sau: 

1) PhÇn ngÇm 

- C«ng t¸c xö lý nÒn: s¶n xuÊt cäc, thi c«ng cäc, ®Öm c¸t… 

- C«ng t¸c ®µo ®Êt: ®µo ®Êt mãng, bÓ n−íc ngÇm, bÓ phèt... 

- C«ng t¸c bª t«ng lãt mãng, bª t«ng mãng, bÓ n−íc, bÓ phèt... 

- C«ng t¸c bª t«ng cæ cét. 

- C«ng t¸c x©y t−êng mãng, cæ mãng. 

- C«ng t¸c tr¸t t−êng mãng, cét mãng. 

- C«ng t¸c bª t«ng gi»ng mãng. 

- C«ng t¸c lÊp ®Êt hè mãng, san nÒn.. 

- C«ng t¸c vËn chuyÓn ®Êt thõa ®i nÕu cã. 

2) PhÇn th©n nhµ (phÇn th«) 

- C«ng t¸c bª t«ng t¹i chç (cét, dÇm, sµn, lanh t«, « v¨ng...): Bª t«ng, v¸n 

khu«n, cèt thÐp 

- C«ng t¸c l¾p ghÐp kÕt cÊu 

- C«ng t¸c x©y 

- C«ng t¸c cÇu thang 

3) PhÇn m¸i 

+ Lµm m¸i b»ng 

- Thi c«ng c¸c líp m¸i 

- X©y t−êng ch¾n m¸i 

- Tr¸t èp, quÐt v«i 

- Chèng nãng ngoµi 

- BÓ n−íc m¸i 

- Tum thang 
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+ Lµm m¸i dèc 

- KÕt cÊu m¸i: v× kÌo, xµ gå, cÇu phong 

- Lîp m¸i, x©y bê 

- S¬n kÕt cÊu m¸i... 

4) PhÇn hoµn thiÖn 

- C«ng t¸c l¾p cöa, v¸ch ng¨n 

- C«ng t¸c lµm trÇn, d¸n èp trang trÝ 

- Tr¸t t−êng, cét, dÇm trÇn 

- L¸t nÒn, sµn 

- èp t−êng 
- C«ng t¸c s¬n, quÐt v«i 

5) PhÇn x©y dùng kh¸c 

+ HÌ r·nh ngoµi nhµ 

- C«ng t¸c ®Êt 

- C«ng t¸c bª t«ng (®æ bª t«ng tÊm ®an, bª t«ng r�nh...) 

- C«ng t¸c x©y  

- C«ng t¸c tr¸t, l¸ng 

- C«ng t¸c gia c«ng vµ l¾p dùng tÊm ®an 

- C«ng t¸c x©y, tr¸t, èp..., bån hoa 

- C«ng t¸c vËn chuyÓn ®Êt thõa nÕu cã 

+ S©n v−ên, c¶nh quan 

6) PhÇn ®iÖn n−íc, chèng sÐt 

- L¾p ®Æt thiÕt bÞ vÖ sinh (chËu röa, vßi sen, lavab«…) 

- L¾p ®Æt ®−êng èng cÊp tho¸t n−íc (èng, phô kiÖn..) 

- L¾p ®Æt thiÕt bÞ ®iÖn (kÐo d¶i d©y dÉn, hép nèi, ¸tt«m¸t, ®Ìn, qu¹t….) 

- L¾p ®Æt hÖ thèng chèng sÐt (kim thu sÐt, d©y thu sÐt, d©y dÉn sÐt, cäc tiÕp 

®Þa..) 

Cã thÓ b¹n ch−a biÕt: Nh×n vµo b¶n khèi l−îng, t−¬ng øng lµ b¶ng dù to¸n, ng−êi 

ta cã thÓ biÕt ng−êi lËp cã hiÓu biÕt g× vÒ thi c«ng x©y dùng hay kh«ng ? Ng−êi cã 

hiÓu biÕt sÏ s¾p xÕp ®Çu viÖc vµ tÝnh to¸n khèi l−îng cho c«ng viÖc theo tr×nh tù thi 

c«ng c«ng tr×nh, c«ng viÖc nµo thi c«ng tr−íc xÕp tr−íc, x¸c ®Þnh khèi l−îng tr−íc. 

VÝ dô: C«ng t¸c bª t«ng dÇm, sµn ®æ t¹i chç ph¶i l¾p v¸n khu«n, l¾p cèt thÐp råi 

míi ®æ bª t«ng. Nh−ng c«ng t¸c bª t«ng cét th× ph¶i l¾p cèt thÐp råi míi l¾p v¸n 

khu«n vµ ®æ bª t«ng. Theo tuÇn tù nµy lÇn l−ît tÝnh to¸n cho tõng c«ng viÖc cho 

®Õn hÕt. 
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4. C¸c nguyªn t¾c ¸p dông khi ®o bãc khèi l−îng c«ng t¸c x©y dùng 

- TÝnh ®óng, tÝnh ®ñ khèi l−îng c¸c c«ng t¸c x©y dùng phï hîp víi tõng giai 

®o¹n thiÕt kÕ; 

- Khèi l−îng c¸c c«ng t¸c x©y dùng ®−îc ®o bãc ph¶i cã ®¬n vÞ ®o phï hîp víi 

®¬n vÞ tÝnh ®Þnh møc,  ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh; 

- Khèi l−îng c«ng t¸c x©y dùng ph¶i bãc t¸ch theo ®óng chñng lo¹i, quy c¸ch 

(kÝch th−íc), ®iÒu kiÖn kü thuËt vµ biÖn ph¸p thi c«ng; 

- Khèi l−îng c«ng t¸c x©y dùng ®−îc ®o bãc ph¶i thuËn lîi trong viÖc ¸p gi¸ 

khi x¸c ®Þnh gi¸ trÞ dù to¸n x©y dùng h¹ng môc c«ng tr×nh (c«ng tr×nh x©y dùng); 

- Khi ®o bãc khèi l−îng c«ng t¸c x©y dùng cÇn vËn dông c¸ch ®Æt thõa sè 

chung cho c¸c bé phËn gièng nhau, hoÆc dïng ký hiÖu ®Ó sö dông l¹i nh»m gi¶m 

nhÑ khèi l−îng c«ng t¸c tÝnh to¸n. 

- TËn dông sè liÖu ®o bãc cña c«ng t¸c tr−íc cho c¸c c«ng t¸c sau, kÕt hîp khèi 

l−îng cña c¸c c«ng t¸c gièng nhau (gi¶m trõ). 

V¨n ho¸: Häc viªn do C«ng ty Gi¸ X©y Dùng ®µo t¹o lu«n cè g¾ng ®Ó ®¹t ®−îc sù 

chÝnh x¸c cao trong c«ng viÖc víi tèc ®é lµm viÖc nhanh. Kh«ng bao giê ®−îc bá 

qua sù chÝnh x¸c ®Ó lµm cho nhanh. 

3. Tr×nh tù thùc hiÖn ®o bãc khèi l−îng c«ng t¸c x©y dùng 

3.1. C¸c b−íc thùc hiÖn ®o bãc khèi l−îng c«ng t¸c x©y dùng 

B−íc 1: Nghiªn cøu hå s¬, b¶n vÏ thiÕt kÕ 

Nghiªn cøu, kiÓm tra n¾m v÷ng c¸c th«ng tin trong b¶n vÏ thiÕt kÕ vµ tµi liÖu 

chØ dÉn kÌm theo. Tr−êng hîp cÇn thiÕt yªu cÇu ng−êi thiÕt kÕ gi¶i thÝch râ c¸c vÊn 

®Ò cã liªn quan ®Õn ®o bãc khèi l−îng x©y dùng c«ng tr×nh. 

Nghiªn cøu tõ tæng thÓ, ®Õn bé phËn råi ®Õn chi tiÕt ®Ó hiÓu râ bé phËn cÇn 

tÝnh. HiÓu râ tõng bé phËn, t×m ra mèi liªn hÖ gi÷a c¸c bé phËn víi nhau, ph©n tÝch 

nh÷ng m©u thuÉn trong hå s¬ thiÕt kÕ (nÕu cã). 

M¸ch b¹n: HCy lËp ra danh môc c¸c c©u hái vµ trao ®æi víi ng−êi thiÕt kÕ ®Ó cã 

thªm th«ng tin hoÆc c¸c phÇn gi¶i thÝch. 

B−íc 2: Ph©n tÝch khèi l−îng 

Lµ ph©n tÝch c¸c lo¹i c«ng t¸c thµnh tõng khèi l−îng ®Ó tÝnh to¸n. Ph©n tÝch 

khèi l−îng nªn tu©n theo víi quy c¸ch ®� ®−îc ph©n biÖt trong ®Þnh møc ®¬n gi¸ dù 

to¸n. Cïng mét c«ng viÖc nh−ng quy c¸ch l¹i kh¸c nhau th× ph¶i t¸ch riªng. 

Ph©n tÝch khèi l−îng sao cho viÖc tÝnh to¸n ®¬n gi¶n, dÔ dµng sö dông c¸c kiÕn 

thøc to¸n häc nh− c«ng thøc tÝnh chu vi, diÖn tÝch cña h×nh ph¼ng, c«ng thøc tÝnh 

thÓ tÝch cña c¸c h×nh khèi. C¸c h×nh hoÆc khèi phøc t¹p cã thÓ chia c¸c h×nh hoÆc 

khèi ®ã thµnh c¸c h×nh hoÆc khèi ®¬n gi¶n ®Ó tÝnh. 

B−íc 3: LËp B¶ng tÝnh to¸n 
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LiÖt kª c¸c c«ng viÖc cÇn tÝnh trong mçi bé phËn c«ng tr×nh vµ ®−a vµo B¶ng 

tÝnh to¸n. Tr×nh tù s¾p xÕp c¸c c«ng viÖc trong B¶ng tÝnh to¸n nµy ph¶i phï hîp víi 

b¶n vÏ thiÕt kÕ, tr×nh tù thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, thÓ hiÖn ®−îc ®Çy ®ñ khèi 

l−îng x©y dùng c«ng tr×nh vµ chØ râ ®−îc vÞ trÝ c¸c bé phËn c«ng tr×nh, c«ng t¸c 

x©y dùng thuéc c«ng tr×nh. 

B−íc 4: T×m kÝch th−íc tÝnh to¸n 

Sau khi ®� ph©n tÝch khèi l−îng, lËp B¶ng tÝnh to¸n cña c¸c phÇn viÖc, ta cÇn 

x¸c ®Þnh kÝch th−íc cña c¸c chi tiÕt. C¸c kÝch th−íc nµy ®−îc ghi trong b¶n vÏ v× 

vËy ng−êi tÝnh ph¶i hiÓu râ cÊu t¹o cña bé phËn cÇn tÝnh. LÇn l−ît t×m kÝch th−íc, 

thùc hiÖn ®o bãc khèi l−îng x©y dùng c«ng tr×nh theo B¶ng tÝnh to¸n, ®o bãc khèi 

l−îng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. 

B−íc 5: TÝnh to¸n vµ tr×nh bµy kÕt qu¶ tÝnh to¸n 

Sau khi ph©n tÝch vµ x¸c ®Þnh ®−îc kÝch th−íc ta tÝnh to¸n vµ tr×nh bµy kÕt qu¶ 

tÝnh to¸n. §èi víi c«ng viÖc nµy ®ßi hái ng−êi tÝnh ph¶i tÝnh to¸n ®¬n gi¶n ®¶m b¶o 

kÕt qu¶ ph¶i dÔ kiÓm tra. 

- Ph¶i triÖt ®Ó viÖc sö dông c¸ch ®Æt thõa sè chung cho c¸c bé phËn gièng nhau 

®Ó gi¶m bít khèi l−îng tÝnh to¸n. 

- Ph¶i chó ý ®Õn sè liÖu liªn quan ®Ó tËn dông sè liÖu ®ã cho c¸c tÝnh to¸n tiÕp theo. 

- Khi t×m kÝch th−íc vµ lËp c¸c phÐp tÝnh cÇn chó ý mçi phÐp tÝnh lËp ra lµ mét 

dßng ghi vµo b¶ng khèi l−îng 

Sau khi ®o bãc khèi l−îng tËp hîp vµo c¸c mÉu sau: 

B¶ng ph©n tÝch tÝnh to¸n 

KÝch th−íc 

STT 

Ký 

hiÖu 

b¶n 

vÏ 

M� 

hiÖu 

c«ng 

t¸c 

Danh 

môc  

c«ng t¸c 

®o bãc 

§¬n 

vÞ 

tÝnh 

Sè bé 

phËn 

gièng 

nhau 
Dµi Réng 

Cao 

(s©u) 

Khèi 

l−îng mét 

bé phËn 

Khèi l−îng 

toµn bé 

Ghi 

chó 

(A) (B) (C) (D) (E) (1) (2) (3) (4) (5)= 

(2)*(3)*(4) 

(6)=(1)*(5) (F) 

            

B¶ng tæng hîp kÕt qu¶ tÝnh to¸n 

STT 
M� hiÖu 

c«ng t¸c 

Khèi l−îng c«ng t¸c x©y 

dùng 
§¬n vÞ tÝnh Khèi l−îng Ghi chó 

(A) (B) (C) (D) (1) (E) 
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3.2. Mét sè ®iÓm l−u ý khi ®o bãc khèi l−îng c«ng t¸c x©y dùng 

- §¬n vÞ tÝnh: §¬n vÞ tÝnh khèi l−îng c«ng t¸c x©y dùng ph¶i phï hîp víi ®¬n 

vÞ tÝnh cña ®Þnh møc dù to¸n vµ ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh. 

- Quy c¸ch cña mçi lo¹i c«ng t¸c lµ bao gåm nh÷ng nh©n tè ¶nh h−ëng tíi sù 

hao phÝ nh− vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng do ®ã ¶nh h−ëng tíi gi¸ thµnh cña 

s¶n phÈm x©y dùng khi ®Þnh gi¸. Nªn quy c¸ch cÇn ghi ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin cña 

c«ng viÖc, chÝnh x¸c quy c¸ch ®Ó kh«ng nhÇm lÉn víi c«ng viÖc kh¸c. 

- PhÇn diÔn gi¶i tÝnh to¸n khèi l−îng ph¶i diÔn gi¶i c«ng viÖc tÝnh to¸n ®ang 

®−îc tÝnh ë b¶n vÏ nµo, vÞ trÝ trong b¶n vÏ ®ã ë ®©u... 

4. Tr×nh tù ®o bãc khèi l−îng c«ng t¸c x©y dùng vµ kü n¨ng ®o bãc cho 

tõng c«ng t¸c 

Trong phÇn nµy sÏ m« t¶ theo c«ng tr×nh d©n dông, cã c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ 

viÖc ®o bãc khèi l−îng c«ng tr×nh d©n dông b¹n sÏ dÔ dµng vËn dông ®Ó ®o bãc, 

kiÓm so¸t khèi l−îng c¸c c«ng tr×nh kh¸c. 

4.1. PhÇn kÕt cÊu 

4.1.1. C«ng t¸c cét 

Cét lµ bé phËn kÕt cÊu chÞu lùc th¼ng ®øng vµ lµ mét phÇn cña kÕt cÊu khung. 

Bao gåm cét bªn trong vµ cét bªn ngoµi tÝnh tõ mãng ®Õn m¸i nhµ, cã c¶ cét tÇng 

hÇm. 

C«ng t¸c cét ®−îc chia theo chiÒu cao vµ theo diÖn tÝch tiÕt diÖn cét. 

C«ng t¸c cét gåm 3 phÇn c¬ b¶n lµ: 

- C«ng t¸c gia c«ng vµ l¾p dùng cèt thÐp: c«ng t¸c nµy ®−îc bãc dùa vµo 

kÝch th−íc h×nh vÏ triÓn khai cña tõng lo¹i cét (chó ý ®Õn chiÒu dµi cña thÐp cho 

biÖn ph¸p thi c«ng do ¶nh h−ëng cña chiÒu dµi c¸c ®o¹n nèi gi÷a c¸c thanh thÐp). 

Tuy nhiªn còng cã thÓ c¨n cø vµo b¶ng thèng kª trong hå s¬ thiÕt kÕ nh−ng nhÊt 

thiÕt ph¶i kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c b»ng viÖc ®èi chiÕu víi h×nh vÏ chi tiÕt vµ tÝnh 

to¸n.  

- C«ng t¸c ®æ bª t«ng cét: 

+ Tr−êng hîp 1: Cét cã tiÕt diÖn lín h¬n dÇm th× bª t«ng cét tÝnh tr−íc vµ bª 

t«ng dÇm tÝnh sau. ChiÒu dµi cét tÝnh suèt vµ chiÒu dµi dÇm trõ c¹nh cét. 

+ Tr−êng hîp 2: Cét cã tiÕt diÖn b»ng dÇm th× bª t«ng cét hay bª t«ng dÇm 

tÝnh tr−íc ®Òu ®−îc, nh−ng nªn tÝnh bª t«ng dÇm tr−íc th× phï hîp víi qu¸ tr×nh thi 

c«ng h¬n. 

+ Tr−êng hîp 3: Cét cã tiÕt diÖn nhá h¬n dÇm th× bª t«ng dÇm tÝnh tr−íc, bª 

t«ng cét tÝnh sau. ChiÒu dµi dÇm tÝnh suèt vµ chiÒu cao cét trõ chiÒu cao dÇm. 

- C«ng t¸c gia c«ng l¾p dùng v¸n khu«n: vÒ tr×nh tù thi c«ng th× c«ng t¸c nµy 

lµm tr−íc khi ®æ bª t«ng nh−ng khi bãc khèi l−îng lîi dông kÕt qu¶ c«ng t¸c bª 
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t«ng. Khèi l−îng v¸n khu«n ®−îc tÝnh dùa vµo diÖn tÝch mÆt ngoµi cña bª t«ng cét 

b»ng c¸ch lÊy chu vi cét nh©n víi chiÒu cao cña cét. 

4.1.2. C«ng t¸c bª t«ng sµn, m¸i  

C«ng t¸c bª t«ng sµn m¸i trong ®Þnh møc, ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh ®−îc 

tÝnh b×nh qu©n cho 3 møc ®é cao kh¸c nhau vµ còng ®−îc chia thµnh 3 c«ng t¸c 

thµnh phÇn. 

- C«ng t¸c ®æ bª t«ng sµn, m¸i: Khi ®o bãc khèi l−îng bª t«ng sµn, m¸i ph¶i 

chia t¸ch thµnh tõng sµn, m¸i. Trong tõng sµn, m¸i l¹i chia thµnh c¸c sµn ®¬n gi¶n 

vµ c¸c sµn phøc t¹p. Cã thÓ chia sµn ra thµnh c¸c h×nh ®¬n gi¶n cïng c¸ch tÝnh. 

DiÖn tÝch sµn, m¸i nªn tÝnh c¶ diÖn tÝch dÇm, trõ ®i diÖn tÝch cét, trõ diÖn tÝch c¸c lç 

rçng... DiÖn tÝch nµy ®Ó lîi dông ®Ó tÝnh to¸n c¸c khèi l−îng c«ng t¸c kh¸c. 

- C«ng t¸c s¶n xuÊt, l¾p dùng vµ th¸o dì v¸n khu«n sµn, m¸i: ®−îc x¸c 

®Þnh dùa trªn diÖn tÝch ®æ bª t«ng nãi trªn nh−ng trõ ®i diÖn tÝch ®¸y dÇm. Chó ý 

®Õn v¸n khu«n thµnh sµn, m¸i. 

-  C«ng t¸c s¶n xuÊt vµ l¾p dùng cèt thÐp sµn m¸i: c«ng t¸c nµy ®−îc bãc 

dùa vµo kÝch th−íc h×nh vÏ triÓn khai cña tõng lo¹i sµn, thÐp líp trªn, líp d−íi, thÐp 

m«men.. (chó ý ®Õn chiÒu dµi cña thÐp cho biÖn ph¸p thi c«ng do ¶nh h−ëng cña 

chiÒu dµi c¸c ®o¹n nèi gi÷a c¸c thanh thÐp). Tuy nhiªn còng cã thÓ c¨n cø vµo b¶ng 

thèng kª trong hå s¬ thiÕt kÕ nh−ng nhÊt thiÕt ph¶i kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c b»ng 

viÖc ®èi chiÕu víi h×nh vÏ chi tiÕt vµ tÝnh to¸n.  

4.1.3. C«ng t¸c bª t«ng xµ dÇm gi»ng: C«ng t¸c bª t«ng xµ, dÇm, gi»ng trong 

®Þnh møc, ®¬n gi¸ ®−îc chia theo c¸c ®é cao, cã 3 c«ng t¸c thµnh phÇn: 

- C«ng t¸c bª t«ng xµ, dÇm, gi»ng: ®−îc ®o bãc theo nguyªn t¾c dÇm nµo cã 

tiÕt diÖn lín ®−îc tÝnh tr−íc. DÇm cã tiÕt diÖn nhá ®−îc tÝnh sau. Khi t×m kÝch 

th−íc dÇm ph¶i c¨n cø vµo b¶n vÏ mÆt b»ng kÕt cÊu, h×nh vÏ triÓn khai cña dÇm ®ã 

®Ó trõ ®i phÇn giao cho chÝnh x¸c. 

- C«ng t¸c s¶n xuÊt, l¾p dùng, th¸o dì v¸n khu«n xµ, dÇm, gi»ng: ®−îc ®o 

bãc c¨n cø vµo diÖn tÝch ®æ bª t«ng ë trªn. CÇn ®Æt trong mèi quan hÖ víi v¸n 

khu«n sµn, m¸i vµ v¸n khu«n cét ®Ó tr¸nh trïng lÆp. 

- C«ng t¸c s¶n xuÊt, l¾p dùng cèt thÐp xµ, dÇm, gi»ng: ®−îc bãc dùa vµo 

kÝch th−íc h×nh vÏ triÓn khai cña tõng xµ, dÇm, gi»ng, (chó ý ®Õn chiÒu dµi cña 

thÐp cho biÖn ph¸p thi c«ng do ¶nh h−ëng cña chiÒu dµi c¸c ®o¹n nèi gi÷a c¸c 

thanh thÐp). Tuy nhiªn còng cã thÓ c¨n cø vµo b¶ng thèng kª trong hå s¬ thiÕt kÕ 

nh−ng nhÊt thiÕt ph¶i kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c b»ng viÖc ®èi chiÕu víi h×nh vÏ chi 

tiÕt vµ tÝnh to¸n.  

4.1.4. C«ng t¸c lanh t«, « v¨ng: 
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Lanh t«, « v¨ng lµ bé phËn n»m phÝa trªn cña cöa ®i, cöa sæ trong c«ng tr×nh 

x©y dùng. §èi víi c«ng t¸c nµy còng cã 3 c«ng t¸c thµnh phÇn lµ bª t«ng, cèp pha 

vµ cèt thÐp. C¨n cø vµo mÆt c¾t c«ng tr×nh, chi tiÕt vµ b¶n vÏ kÕt cÊu cô thÓ ®Ó tÝnh. 

4.1.5. C«ng t¸c cÇu thang bé: 

CÇu thang lµ bé phËn giao th«ng trong c«ng tr×nh. §−îc thÓ hiÖn trong hå s¬ lµ 

c¸c b¶n vÏ chi tiÕt mÆt b»ng, mÆt c¾t.. cña thang. C«ng t¸c nµy còng cã 3 c«ng t¸c 

thµnh phÇn lµ bª t«ng, cèp pha vµ cèt thÐp nh− ®� tr×nh bµy. Tuy nhiªn cÇu thang 

l¹i lµ tæ hîp cña c¸c c«ng t¸c: sµn, dÇm... CÇn xem xÐt kü b¶n vÏ chi tiÕt thang 

tr¸nh tÝnh trïng lÆp víi c¸c c«ng t¸c kh¸c. 

4.1.6. C«ng t¸c bÓ n−íc m¸i: 

BÓ n−íc m¸i lµ bÓ n−íc ®−îc thiÕt kÕ vµ thi c«ng ë trªn m¸i cña c«ng tr×nh. 

Th−êng lµ tÝch hîp cña rÊt nhiÒu c«ng t¸c kh¸c nhau nh− bª t«ng, cèp pha, cèt thÐp, 

x©y, tr¸t, l¸ng... §−îc thÓ hiÖn ë b¶n vÏ chi tiÕt do ®ã cÇn nghiªn cøu kü trong khi 

tÝnh to¸n. 

4.1.7. C«ng t¸c bª t«ng ®óc s½n: 

Trong c«ng tr×nh x©y dùng th−êng cã mét sè c«ng t¸c liªn quan ®Õn bª t«ng 

®óc s½n nh− r�nh tho¸t n−íc, bÓ n−íc ngÇm, bÓ n−íc cøu ho¶, bÓ phèt, hè ga... 

c«ng t¸c nµy bao gåm phÇn gia c«ng vµ phÇn l¾p ®Æt. §èi víi phÇn gia c«ng còng 

gåm 3 c«ng t¸c thµnh phÇn lµ bª t«ng, v¸n khu«n vµ cèt thÐp. Trong qu¸ tr×nh tÝnh 

to¸n cÇn lÇn l−ît víi tõng c«ng viÖc vµ ph¶i nghiªn cøu tr¸nh nhÇm lÉn. CÇn −u tiªn 

cho c¸c bé phËn cã kÝch th−íc lín tÝnh tr−íc chó ý ®Õn trõ chç giao nhau. 

4.2. PhÇn kiÕn tróc 

4.2.1. C«ng t¸c x©y t−êng th¼ng < 33 cm; g¹ch chØ ®Æc (hoÆc rçng); v÷a... TÝnh 

theo khèi tÝch x©y t−êng mÆt b»ng c¸c tÇng, t×m chiÒu dµi t−êng theo nguyªn t¾c 

tÝnh tõng trôc tõ tr¸i sang ph¶i, tõ trªn xuèng d−íi. ChiÒu cao t−êng cÇn chó ý trõ 

dÇm vµ chó ý trõ c¸c lç rçng. 

4.2.2. C«ng t¸c x©y t−êng th¼ng < 11 cm, g¹ch chØ ®Æc.., v÷a XM m¸c.. C«ng 

t¸c nµy th−êng lµ c¸c t−êng khu vÖ sinh vµ c¸c hép kü thuËt. 

4.2.3. C«ng t¸c x©y trô g¹ch, g¹ch chØ ®Æc... v÷a XM m¸c... C«ng t¸c nµy 

th−êng lµ c¸c trô ®¬n hoÆc x©y bï c¸c trô bª t«ng t¹o h×nh d¸ng kiÕn tróc. 

4.2.4. C«ng t¸c x©y t−êng cong nghiªng, vÆn vá ®ç.. 

4.2.5. C«ng t¸c tr¸t t−êng dµy... cm, V÷a XM ho¨c V÷a TH....m¸c... 

4.2.6. C«ng t¸c b¶ ma tÝt, l¨n s¬n, quÐt v«i.. 

4.2.7. C«ng  t¸c èp, l¸t l¸ng.. 

4.2.8. C«ng t¸c lµm trÇn  

4.2.9. C«ng t¸c tr¸t gê, phµo, chØ trang trÝ néi thÊt. 

4.2.10. C«ng t¸c cÇu thang. 
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- X©y bËc thang. 

- èp bËc cÇu thang. 

- B¶, l¨n s¬n cÇu thang. 

- Tay vÞn cÇu thang. 

- Lan can cÇu thang. 

4.2.11. C«ng t¸c cöa 

- S¶n xuÊt cöa, khu«n cöa. 

- L¾p dùng khu«n cöa, cöa vµo khu«n. 

- L¾p dùng c¸c phô tïng cña cöa. 

4.2.12. C«ng t¸c bËc tam cÊp 

4.2.13. C«ng t¸c néi thÊt 

5. §o bãc khèi l−îng mét sè lo¹i c«ng t¸c x©y dùng chñ yÕu 

C- PhÇn mãng vµ phÇn th« 

1. NÒn mãng  

NÒn mãng lµ phÇn ®Êt n»m d−íi ®Õ mãng, chÞu toµn bé t¶i träng cña c«ng tr×nh 

®Ì xuèng. C¨n cø vµo cÊu t¹o cña c¸c líp ®Êt ®¸ cña tõng khu vùc ®Þa chÊt ng−êi ta 

cã nh÷ng ph−¬ng ¸n xö lý kh¸c nhau. 

Cã thÓ ph©n nÒn mãng thµnh hai lo¹i lµ nÒn mãng tù nhiªn vµ nÒn mãng nh©n 

t¹o: 

- NÒn ®Êt tù nhiªn cho phÐp kh«ng ph¶i gia cè nh−ng vÉn ®¶m b¶o søc chÞu t¶i 

do c«ng tr×nh g©y ra. 

- NÕu nÒn ®Êt tù nhiªn kh«ng ®¶m b¶o chÞu t¶i do c«ng tr×nh g©y ra th× ng−êi ta 

ph¶i gia cè tøc lµ ®−îc chuyÓn thµnh nÒn mãng nh©n t¹o. 

Cã c¸c h×nh thøc gia cè nÒn mãng: 

- Gia cè nÒn mãng b»ng viÖc ®æ thªm vµo nÒn c¸c líp ®¸, c¸t vµng... 

- Gia cè nÒn mãng b»ng c¸c lo¹i cäc: Cäc tre, gç, cäc bª t«ng cèt thÐp, cäc c¸t. 

1.1. §o bãc khèi l−îng c«ng t¸c s¶n xuÊt cäc BTCT 

a/ §¬n vÞ tÝnh: m3 

b/ Quy c¸ch: 

- KiÓm tra b¶n vÏ thiÕt kÕ chi tiÕt cäc vµ b¶ng thèng kª cèt thÐp cäc, kÝch th−íc 

h×nh häc, kÝch th−íc b¶n m� ®Çu cäc, sè ®µi cäc, c¸c líp l−íi ®Çu cäc .. 

- M¸c bª t«ng ®äc trong phÇn ghi chó b¶n vÏ chi tiÕt. 

- §¸ dïng lµm cäc 1x2, 2x4 .. 

c/ Ph−¬ng ph¸p ®o bãc 

+ TÝnh khèi l−îng bª t«ng b»ng c¸ch chia cäc theo c¸c h×nh häc thÝch hîp. Cäc 

chia lµm hai lo¹i  C1 vµ C2. 
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- Cäc C1 gåm ®o¹n th©n vµ mòi 

§o¹n th©n:  B^2*L*S  (chiÒu réng mò 2 nh©n chiÒu dµi nh©n sè l−îng) 

§o¹n mòi: 0,5*B^2*h*S  

- Cäc C2:  B^2*L2*S 

+ §o bãc c«ng t¸c gia c«ng vµ l¾p dùng v¸n khu«n cäc bª t«ng ®óc s½n  tÝnh 

dùa trªn diÖn tÝch bÒ mÆt cña bª t«ng cäc (chó ý ®¬n vÞ cña v¸n khu«n khi tÝnh lµ 

100m2) 

+ §o bãc khèi l−îng gia c«ng vµ l¾p dùng cèt thÐp cäc bª t«ng ®óc s½n c¨n cø 

vµo h×nh vÏ triÓn khai trªn c¸c mÆt c¾t chi tiÕt cña cäc vµ lÊy b¶ng thèng kª cèt 

thÐp lµm c¨n cø kiÓm tra. CÇn ph©n thµnh thÐp cã d < 10mm, d < 18mm vµ d > 18 

mm. 

1.2. C«ng t¸c ®ãng cäc bª t«ng cèt thÐp 

a/ §¬n vÞ: 100 m 

b/ Quy c¸ch: 

CÇn x¸c ®Þnh râ nh÷ng ®Æc ®iÓm sau:  

- Sö dông bóa m¸y cã träng l−îng ®Çu bóa: < 1,8 tÊn , > 1,8tÊn …   

- Quy c¸ch, kÝch th−íc: chiÒu dµi cäc, tiÕt diÖn cäc . 

- CÊp ®Êt ®¸ vµ ®iÒu kiÖn thi c«ng: cÊp ®Êt 1, 2 vµ  trªn c¹n, d−íi n−íc. 

- BiÖn ph¸p thi c«ng: §ãng cäc, Ðp cäc… 

c/ Ph−¬ng ph¸p tÝnh:  

Tæng chiÒu dµi cäc = ®é s©u 1 lç cäc x toµn bé sè lç cäc  

.v.v.  

d/ Tªn c«ng viÖc th−êng cã:  

- §ãng cäc BTCT, tiÕt diÖn 20x20, träng l−îng ®Çu bóa < 1,2T . 

- §ãng cäc BTCT, tiÕt diÖn 30x30, träng l−îng ®Çu bóa > 1,8T . 

- Ðp tr−íc cäc BTCT, tiÕt diÖn 10x10 … 

- Ðp sau cäc BTCT, tiÕt diÖn 40 x 40 …  

- … vv  

1.3. §ãng cäc tre, gç... 

a/ §¬n vÞ: 100 m 

b/ Quy c¸ch: 

CÇn x¸c ®Þnh râ nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: 

- §¬n vÞ tÝnh: 100 m . 

- Lo¹i vËt liÖu: cäc tre, cäc gç, cäc trµm, cõ gç …  

- Nhãm ®Êt: bïn, ®Êt C2, C3. 

- KÝch th−íc vËt liÖu: cäc < 2,5m ; cäc > 2,5m.  
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- BiÖn ph¸p thi c«ng: Thñ c«ng hoÆc b»ng m¸y. 

c/ Ph−¬ng ph¸p tÝnh:   

ChiÒu dµi = DT gia cè x chiÒu dµi cäc x mËt ®é cäc. 

d/ Tªn c«ng viÖc th−êng cã:  

- §ãng cäc tre. 

- §ãng cäc trµm. 

- … vv  

2. C«ng t¸c ®Êt 

a/ §¬n vÞ: 100 m3 ®èi víi c«ng t¸c ®µo b»ng m¸y vµ m3 ®èi víi c«ng t¸c ®µo 

b»ng thñ c«ng. 

b/ Quy c¸ch: 

CÇn x¸c ®Þnh râ nh÷ng ®Æc ®iÓm sau:  

- Nhãm ®Êt: cã thÓ xem phÇn thuyÕt minh b¶n vÏ ®Ó biÕt ®−îc ®Êt ®µo mãng 

cña c«ng tr×nh thuéc lo¹i cÊp ®Êt nµo. Khã hay dÔ thi c«ng. 

- KÝch th−íc: §èi víi c«ng t¸c ®µo mãng t−êng, m−¬ng, r�nh th×: 

+ ChiÒu réng quy ®Þnh hai cÊp < 3m vµ > 3m. 

+ ChiÒu s©u quy ®Þnh mçi cÊp b»ng 1 m: < 1 m, < 2m, < 3m, > 3m. 

+ Mãng hè ®éc lËp ph©n theo bÒ réng. 

+ §Êt cÇn ph©n biÖt nhãm ®Êt. 

c/ Ph−¬ng ph¸p tÝnh:  

KÝch th−íc hè ®µo ®−îc x¸c ®Þnh dùa trªn kÝch th−íc mÆt b»ng vµ mÆt c¾t chi 

tiÕt mãng. 

C«ng thøc tÝnh khèi l−îng khèi h×nh chãp côt : 

V = H/6*[a*b+d*c+(c+a)*(d+b)] 

TÝnh khèi l−îng mãng b»ng cã taluy cÇn chia c¾t thµnh c¸c h×nh ®¬n gi¶n ®Ó 

tÝnh. 

TÝnh khèi l−îng lÊp mãng: TÝnh chÝnh x¸c VlÊp = V®µo - Vc«ng tr×nh bÞ ch«n lÊp 

TÝnh gÇn ®óng theo kinh nghiÖm: VlÊp = 1/3 V®µo  

d/ Tªn c«ng viÖc th−êng cã:  

- §µo mãng cét, ®µo mãng b¨ng c¸c lo¹i. 

- §µo nÒn ®−êng. 

- LÊp ®Êt mãng c«ng tr×nh. 

- §¾p ®Êt nÒn nhµ. 

- §¾p c¸t phñ ®Çu cõ. 

3. C«ng t¸c bª t«ng 

a/ §¬n vÞ:  m3 
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b/ Quy c¸ch: 

Trong c«ng t¸c bª t«ng cÇn ®−îc ph©n biÖt: 

- Lo¹i bª t«ng: bª t«ng g¹ch vì, bª t«ng lãt mãng, bª t«ng cã cèt thÐp hay bª 

t«ng kh«ng cã cèt thÐp; 

- Sè hiÖu bª t«ng (bª t«ng g¹ch vì, m¸c v÷a); 

- Lo¹i cÊu kiÖn; 

- VÞ trÝ cÊu kiÖn; 

- Ph−¬ng thøc ®æ. 

c/ Ph−¬ng ph¸p tÝnh 

C«ng t¸c bª t«ng ®−îc tÝnh nh− ®� tr×nh bµy ë trªn víi cét, dÇm sµn, lanh t«, « 

v¨ng, cÇu thang. 

d/ C«ng t¸c bª t«ng n»m r¶i r¸c trong c«ng tr×nh. CÇn tÝnh to¸n cÆn kÏ, tû mû 

®èi víi tõng bé phËn tr¸nh sai sãt. 

4. C«ng t¸c cèt thÐp 

a/ §¬n vÞ: tÊn 

b/ Quy c¸ch: cÇn ph©n biÖt  

- Lo¹i thÐp 

- KÝch th−íc ®èi víi thÐp h×nh 

- §−êng kÝnh ®èi víi thÐp trßn 

- Lo¹i cÊu kiÖn vµ vÞ trÝ cÊu kiÖn 

- Ph−¬ng ph¸p thi c«ng 

c/ Ph−¬ng ph¸p tÝnh 

TÝnh nh− ®� tr×nh bµy ë tr−íc.  

Chó ý : 

§èi víi thÐp h×nh lµm lan can, cÇu thang cÇn cã b¶ng tra tiÕt diÖn vµ träng 

l−îng cña 1 md tõ ®ã tÝnh to¸n khèi l−îng hoÆc tÝnh b»ng: chiÒu dµi cÊu kiÖn * 

diÖn tÝch cÊu kiÖn * sè l−îng cÊu kiÖn * träng l−îng riªng (Träng l−îng riªng cña 

thÐp  = 7850kg/m3). 

TÝnh khèi l−îng 1m thÐp trßn theo c«ng thøc: 

                          M = 0,6165 x 2
D .   

Trong ®ã: M: Khèi l−îng 1m thÐp trßn, ®¬n vÞ lµ Kg . 

D: §−êng kÝnh cèt thÐp, ®¬n vÞ lµ cm . 

5. C«ng t¸c s¶n xuÊt, l¾p dùng kÕt cÊu s¾t thÐp 

a/ CÇn x¸c ®Þnh râ nh÷ng ®Æc ®iÓm sau:    

- §¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn . 

- Chñng lo¹i thÐp: thÐp h×nh, thÐp tÊm, thÐp trßn… 
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- Lo¹i c«ng t¸c: S¶n xuÊt v× kÌo, l¾p dùng v× kÌo, s¶n xuÊt xµ gå, l¾p dùng xµ 

gå, s¶n xuÊt gi»ng thÐp, l¾p dùng gi»ng thÐp, s¶n xuÊt thÐp lan can cÇu ®−êng s¾t 

… 

- Quy c¸ch, kÝch th−íc cÊu kiÖn: v¸n khu«n khÈu ®é < 36m , < 9m … 

- C¸c kiÓu liªn kÕt: hµn, bu l«ng…  

- BiÖn ph¸p gia c«ng: c¬ giíi, thñ c«ng… 

b/ Ph−¬ng ph¸p tÝnh:  

- TÝnh theo b¶ng thèng kª thÐp cña thiÕt kÕ. 

- HoÆc tÝnh trùc tiÕp tõ thiÕt kÕ cÊu kiÖn: Tr−íc khi tÝnh cÇn ph©n biÖt c¸c th«ng 

sè c¬ b¶n nh−:  

   + KÝch th−íc: dµi x réng x dÇy (®èi víi thÐp h×nh, tÊm). 

   + KÝch th−íc: dµi x  §K  (®èi víi thÐp trßn)… 

� TÝnh chiÒu dµi cÊu kiÖn  x diÖn tÝch cÊu kiÖn x sè l−îng cÊu kiÖn x träng 

l−îng riªng. 

VÝ dô: TÝnh khèi l−îng gi»ng m¸i, gåm 12 cÊu kiÖn, dµi 5,5 m, t«n dËp, kÝch 

th−íc C200x 50x 15x 2,5. 

TÝnh M = 5,5x ( 0,2+ 0,05x2+ 0,015x2) x 0,0025 x 12 x 7850 = 297,9 kg ≈ 0,3 

tÊn . 

(Träng l−îng riªng cña thÐp: 7.850kg/m3 ). 

c/ Tªn c«ng viÖc th−êng cã:  

- S¶n xuÊt kÕt cÊu thÐp (v× kÌo, xµ gå, gi»ng…). 

- L¾p dùng kÕt cÊu thÐp (v× kÌo, xµ gå, gi»ng…). 

- .v.v . 

6. C«ng t¸c v¸n khu«n 

a/ §¬n vÞ tÝnh: 100 m2 

b/ Quy c¸ch: cÇn chó ý ph©n lo¹i: 

- V¸n khu«n b»ng gç 

- V¸n khu«n b»ng kim lo¹i... 

c/ Ph−¬ng ph¸p tÝnh: ®� tr×nh bµy ë tr−íc trong phÇn bª t«ng cét, dÇm gi»ng, 

sµn, m¸i.. 

7. C«ng t¸c x©y  

a/ CÇn x¸c ®Þnh râ nh÷ng ®Æc ®iÓm sau:  

- §¬n vÞ tÝnh: m3. 

- Lo¹i c«ng t¸c: x©y mãng, x©y t−êng, x©y c¸c kÕt cÊu phøc t¹p … 

- Lo¹i vËt liÖu: §¸, g¹ch èng, g¹ch thÎ, g¹ch chÞu löa… 

- KÝch th−íc vËt liÖu: g¹ch èng 8x8x19, 9x9x19…  
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- ChiÒu dÇy khèi x©y: ChiÒu dÇy < 10cm, < 30cm,  > 30cm… 

- ChiÒu cao khèi x©y: ChiÒu cao < 4m, < 16m, < 50m, > 50m…  

- M¸c v÷a: M50, M75, M100… 

b/ Ph−¬ng ph¸p tÝnh: 

- LÊy chiÒu dµi t−êng nhµ x chiÒu cao = DiÖn tÝch toµn bé. 

- Trõ ®i lç cöa vµ « trèng ®−îc diÖn tÝch mÆt t−êng. 

- Trõ ®i c¸c khèi l−îng c¸c kÕt cÊu kh¸c (gi»ng t−êng, lanh t«…) ta ®−îc khèi 

l−îng x©y cÇn tÝnh.  

c/ Tªn c«ng viÖc th−êng cã:  

- X©y t−êng dÇy 100, h < 4m. 

- X©y t−êng dÇy 100, h < 16m. 

- X©y t−êng dÇy 200, h < 16m. 

- X©y tam  cÊp, x©y bã nÒn. 

- .v.v . 

B- C«ng t¸c hoµn thiÖn 

1. C«ng t¸c tr¸t   

a/ CÇn x¸c ®Þnh râ nh÷ng ®Æc ®iÓm sau:  

- §¬n vÞ tÝnh: m2. 

- Lo¹i c«ng t¸c: Tr¸t v÷a XM, tr¸t ®¸ röa, tr¸t Granito … 

- Lo¹i cÊu kiÖn: Tr¸t t−êng, tr¸t cÊu kiÖn BT…  

- Quy c¸ch líp tr¸t: Líp tr¸t dÇy 1cm, 1,5cm, 2cm,… 

- §iÒu kiªn thi c«ng: Tr¸t trong, tr¸t ngoµi… 

- M¸c v÷a: M25, M50, M75… 

b/ Ph−¬ng ph¸p tÝnh:  

- TÝnh theo diÖn tÝch mÆt cÊu kiÖn, bé phËn ®−îc tr¸t . 

- TÝnh diÖn tÝch mÆt toµn bé, råi trõ diÖn tÝch cöa, « trèng, diÖn tÝch èp…  

- Chó ý: Khi tÝnh tr¸t gê chØ, phµo… tÝnh theo mÐt        

c/ Tªn c«ng viÖc th−êng cã:  

- Tr¸t t−êng g¹ch bªn trong vµ bªn ngoµi…  

- Tr¸t dÇm, gi»ng, thµnh sªn« c¸c lo¹i… 

- Tr¸t lanh t«, « v¨ng… 

- Tr¸t Granito… 

- Tr¸t ®¸ röa… 

- .v.v . 
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2. C«ng t¸c l¸ng vµ quÐt chèng thÊm 

a/ CÇn x¸c ®Þnh râ nh÷ng ®Æc ®iÓm sau:  

- §¬n vÞ tÝnh: m2. 

- Lo¹i c«ng t¸c: L¸ng nÒn, l¸ng seno, bÓ n−íc… 

- Lo¹i cÊu kiÖn: L¸ng nÒn cã ®¸nh mÇu, kh«ng ®¸nh mÇu, l¸ng cÊu kiÖn bª 

t«ng...  

- Quy c¸ch líp l¸ng: Líp l¸ng dÇy 2cm, 3cm,… 

- M¸c v÷a: M25, M50, M75… 

b/ Ph−¬ng ph¸p tÝnh:  

- TÝnh t−¬ng tù nh− c«ng t¸c tr¸t  

- Chó ý: DiÖn tÝch quÐt chèng thÊm c¨n cø vµo yªu cÇu thiÕt kÕ... (cã thÓ quÐt 

lªn t−êng vµ sµn hoÆc chØ quÐt sµn…)   

c/ Tªn c«ng viÖc th−êng cã:  

- L¸ng nÒn sµn kh«ng ®¸nh mÇu. 

- L¸ng nÒn sµn cã ®¸nh mÇu. 

- L¸ng Granito.  

- QuÐt chèng thÊm lªn bÒ mÆt kÕt cÊu. 

- .v.v.  

3. C«ng t¸c èp, l¸t  

a/ CÇn x¸c ®Þnh râ nh÷ng ®Æc ®iÓm sau:  

- §¬n vÞ tÝnh: m2. 

- Lo¹i c«ng t¸c èp: èp t−êng, trô, cét, èp ch©n t−êng, èp ®¸ granit tù nhiªn, èp 

®¸ cÈm th¹ch… 

- Lo¹i c«ng t¸c l¸t: L¸t g¹ch s©n, l¸t g¹ch nÒn ®−êng… 

- Lo¹i vËt liÖu: èp g¹ch, èp ®¸, l¸t g¹ch xi m¨ng, l¸t ®Êt nung…. 

- Quy c¸ch, kÝch th−íc vËt liªu: G¹ch 200x200, 300x300, 600x600…  

- M¸c v÷a: M25, M50, M75... 

b/ Ph−¬ng ph¸p tÝnh: 

- TÝnh theo DiÖn tÝch ®−îc èp, l¸t…  

c/ Tªn c«ng viÖc th−êng cã: 

- èp g¹ch vµo t−êng… 

- èp g¹ch ch©n t−êng… 

- L¸t g¹ch c¸c sµn tÇng… 

- L¸t g¹ch khu vÖ sinh  

- .v.v.  
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4. C«ng t¸c lµm trÇn 

a/ CÇn x¸c ®Þnh râ nh÷ng ®Æc ®iÓm sau:  

- §¬n vÞ tÝnh: m2. 

- Lo¹i  vËt liÖu: trÇn cãt Ðp, trÇn gç d¸n cã tÊm c¸ch ©m, lµm trÇn b»ng tÊm 

th¹ch cao …  

- Quy c¸ch, kÝch th−íc tÊm trÇn: TÊm trÇn 50x50cm… 

b/ Ph−¬ng ph¸p tÝnh:  

- TÝnh theo diÖn tÝch lµm trÇn. 

c/ Tªn c«ng viÖc th−êng cã:  

- Lµm trÇn gç d¸n… 

- Lµm trÇn v¸n Ðp chia « nhá… 

- Lµm trÇn th¹ch cao… 

- .v.v.  

5. C«ng t¸c lîp m¸i 

a/ CÇn x¸c ®Þnh râ nh÷ng ®Æc ®iÓm sau:  

- §¬n vÞ tÝnh: m2. 

- Lo¹i vËt liÖu: lîp m¸i ngãi, lîp m¸i Fibro xi m¨ng, t«n tr¸ng kÏm … 

- Quy c¸ch, kÝch th−íc vËt liÖu: ngãi 22v/m2, ngãi ©m d−¬ng 80v/m2… 

- ChiÒu cao thi c«ng: < 4m, < 16m. 

b/ Ph−¬ng ph¸p tÝnh:  

- DiÖn tÝch lîp m¸i tÝnh theo gãc nghiªng cña m¸i. 

- Xµ gå, cÇu phong, v× kÌo tÝnh riªng víi ®¬n vÞ m3. 

- Lati tÝnh riªng theo ®¬n vÞ m2 m¸i. 

c/ Tªn c«ng viÖc th−êng cã: 

- Lîp m¸i ngãi 22v/m2… 

- Lîp m¸i b»ng Fibro xi m¨ng 

- .v.v.  

6. C«ng t¸c b¶, s¬n vµ quÐt v«i  

a/ CÇn x¸c ®Þnh râ nh÷ng ®Æc ®iÓm sau:  

- §¬n vÞ tÝnh: m2. 

- Lo¹i c«ng viÖc: B¶ vµo t−êng, b¶ vµo cÊu kiÖn, s¬n gç, s¬n kÝnh, s¬n dÇm, 

t−êng…. 

- Lo¹i vËt liÖu: lo¹i bét b¶, lo¹i s¬n… 

b/ Ph−¬ng ph¸p tÝnh:  

- DiÖn tÝch b¶ matÝt tÝnh theo diÖn tÝch tr¸t v÷a xi m¨ng  



www.giaxaydung.vn 

Giaxaydung Co., Ltd  29 

- DiÖn tÝch s¬n n−íc lÊy theo diÖn tÝch b¶ matÝt … 

- DiÖn tÝch s¬n dÇu tÝnh diÖn tÝch theo bÒ mÆt cÊu kiÖn 

- S¬n cöa tÝnh theo diÖn tÝch m2 bÒ mÆt cöa…  

- QuÐt v«i tÝnh b»ng diÖn tÝch tr¸t v÷a XM… 

c/ Tªn c«ng viÖc th−êng cã:  

- B¶ matÝt vµo t−êng… 

- B¶ matÝt vµo cét, dÇm, trÇn… 

- S¬n n−íc vµo t−êng ®� b¶… 

- .v.v.  

7. C«ng t¸c lµm cöa 

a/ §¬n vÞ tÝnh: m2 cho c¸nh cöa vµ m cho khu«n cöa 

b/ Quy c¸ch: cÇn ph©n biÖt: 

- Lo¹i cöa: cöa ®i, cöa sæ, cöa ®¬n, cöa kÐp, cã khu«n, kh«ng khu«n... 

- Lo¹i gç: gç lim, gç chò chØ... 

- §iÒu kiÖn kü thuËt: méng, ®è, cÊu t¹o cöa, huúnh, pano... 

c/ Ph−¬ng ph¸p tÝnh dùa vµo kÝch th−íc mÆt b»ng vµ mÆt c¾t hay b¶ng thèng kª 

cöa tÝnh ®−îc khèi l−îng cöa tõng lo¹i theo quy c¸ch cña chóng. Chi phÝ cho s¶n 

xuÊt cöa tÝnh theo th«ng b¸o gi¸ hµng th¸ng cña ®Þa ph−¬ng n¬i x©y dùng c«ng 

tr×nh. 

8. C«ng t¸c phôc vô cho lµm cÇu ®−êng 

8.1. C«ng t¸c khoan  

 - Khèi l−îng c«ng t¸c khoan ph¶i ®−îc ®o bãc, ph©n lo¹i theo ®−êng kÝnh lç 

khoan, chiÒu s©u khoan, ®iÒu kiÖn khoan (khoan trªn c¹n hay khoan d−íi n−íc, m«i 

tr−êng n−íc ngät, n−íc lî, n−íc mÆn), cÊp ®Êt, ®¸; ph−¬ng ph¸p khoan (khoan 

th¼ng, khoan xiªn) vµ thiÕt bÞ khoan (khoan xoay, khoan guång xo¾n, khoan l¾c…), 

kü thuËt sö dông b¶o vÖ thµnh lç khoan (èng v¸ch, bentonit...). 

- C¸c th«ng tin vÒ c«ng t¸c khoan nh− sè l−îng, chiÒu s©u khoan vµ c¸c yªu 

cÇu cÇn thiÕt khi tiÕn hµnh khoan... cÇn ®−îc ghi râ trong B¶ng tÝnh to¸n, ®o bãc 

khèi l−îng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh.  

8.2. C«ng t¸c lµm ®−êng 

- Khèi l−îng c«ng t¸c lµm ®−êng ph¶i ®−îc ®o bãc, ph©n lo¹i theo lo¹i ®−êng 

(bª t«ng xi m¨ng, bª t«ng ¸t phan, láng nhùa, cÊp phèi...), theo tr×nh tù cña kÕt cÊu 

(nÒn, mãng, mÆt ®−êng), chiÒu dµy cña tõng líp, theo biÖn ph¸p thi c«ng.                                                                                                  

- Khèi l−îng lµm ®−êng khi ®o bãc ph¶i trõ c¸c khèi l−îng lç trèng trªn mÆt 

®−êng (hè ga, hè th¨m) vµ c¸c chç giao nhau. 
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- C¸c th«ng tin vÒ c«ng t¸c lµm ®−êng nh− cÊp kü thuËt cña ®−êng, mÆt c¾t 

ngang ®−êng, lÒ ®−êng, vØa hÌ, d¶i ph©n c¸ch, lan can phßng hé, s¬n kÎ, diÖn tÝch 

trång cá, biÓn b¸o hiÖu... cÇn ®−îc ghi râ trong B¶ng tÝnh to¸n, ®o bãc khèi l−îng 

c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. 

- C¸c c«ng t¸c x©y, bª t«ng, cèt thÐp… thuéc c«ng t¸c lµm ®−êng, khi ®o bãc 

nh− h−íng dÉn vÒ ®o bãc khèi l−îng c«ng t¸c x©y (môc 3.2), c«ng t¸c bª t«ng 

(môc 3.3) vµ c«ng t¸c cèt thÐp (môc 3.5) nãi trªn.   

C- PhÇn l¾p ®Æt hÖ thèng kü thuËt 

1. C«ng t¸c l¾p ®Æt hÖ thèng kü thuËt c«ng tr×nh  

Khèi l−îng l¾p ®Æt hÖ thèng kü thuËt c«ng tr×nh nh− cÊp ®iÖn, n−íc, th«ng giã, 

cÊp nhiÖt, ®iÖn nhÑ... ®−îc ®o bãc, ph©n lo¹i theo tõng lo¹i vËt t−, phô kiÖn cña hÖ 

thèng kü thuËt c«ng tr×nh theo thiÕt kÕ s¬ ®å cña hÖ thèng, cã tÝnh ®Õn c¸c ®iÓm 

cong, gÊp khóc theo chi tiÕt bé phËn kÕt cÊu... 

C«ng t¸c l¾p ®Æt thiÕt bÞ c«ng tr×nh: 

- Khèi l−îng l¾p ®Æt thiÕt bÞ c«ng tr×nh ®−îc ®o bãc, ph©n lo¹i theo lo¹i thiÕt bÞ, 

tæ hîp, hÖ thèng thiÕt bÞ cÇn l¾p ®Æt, biÖn ph¸p thi c«ng vµ ®iÒu kiÖn thi c«ng (chiÒu 

cao, ®é s©u l¾p ®Æt). 

- Khèi l−îng l¾p ®Æt thiÕt bÞ c«ng tr×nh ph¶i bao gåm tÊt c¶ c¸c phô kiÖn ®Ó 

hoµn thiÖn t¹i chç c¸c thiÕt bÞ, tæ hîp, hÖ thèng thiÕt bÞ. 

1.1 L¾p ®Æt thiÕt bÞ vÖ sinh, cÊp tho¸t n−íc 

Trong c«ng tr×nh x©y dùng, hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc vµ thiÕt bÞ vÖ sinh ®−îc tæ 

hîp tõ c¸c linh kiÖn kh¸c nhau 

- §èi víi thiÕt bÞ vÖ sinh bao gåm: ChËu röa, lavab«, vßi sen, g−¬ng soi... 

nh÷ng thiÕt bÞ nµy ph¶i c¨n cø vµo b¶n vÏ bè trÝ thiÕt bÞ sau ®ã tæng hîp vµ ®−a vµo 

b¶ng khèi l−îng. §¬n vÞ lµ c¸i hoÆc bé.... 

- §èi víi thiÕt bÞ cÊp tho¸t n−íc gåm cã: Bån chøa n−íc, ®−êng èng cÊp n−íc - 

hÖ thèng èng dÉn, van, c«n cót... §èi víi ®−êng èng tho¸t n−íc - tª kiÓm tra, chÕch, 

c«n thu... §¬n vÞ lµ m hoÆc c¸i 

(CÇn ph©n biÖt ë ®©y lµ cÊp n−íc th× èng dÉn n−íc th−êng lµ èng thÐp tr¸ng 

kÏm hoÆc èng nhùa mÒm chÊt l−îng cao cßn èng tho¸t n−íc th−êng lµ èng nhùa 

cøng PVC) 

C¸ch ®o bãc: ng−êi ®o bãc c¨n cø vµo s¬ ®å kh«ng gian cÊp tho¸t n−íc, c¨n cø 

vµo chiÒu cao tÇng vµ chiÒu dµi t−êng ®Æt thiÕt bÞ vÖ sinh...®Ó x¸c ®Þnh sè l−îng, 

chiÒu dµi t−¬ng øng.. 

CÇn ph©n biÖt biÖn ph¸p thi c«ng trong viÖc nèi ®−êng èng cã thÓ lµ nèi b»ng 

ph−¬ng ph¸p m¨ng s«ng hoÆc b»ng ph−¬ng ph¸p hµn.. 

1.2 L¾p ®Æt thiÕt bÞ ®iÖn 
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HÖ thèng ®iÖn trong c«ng tr×nh x©y dùng bao gåm c¸p, d©y dÉn; thiÕt bÞ ®ãng 

ng¾t b¶o vÖ, thiÕt bÞ kÕt nèi ph©n phèi ®iÖn.. ViÖc ®o bãc ®−îc x¸c ®Þnh dùa trªn s¬ 

®å ph©n pha vµ ®i d©y 

§èi víi d©y c¸p ®iÖn ph¶i c¨n cø vµo vÞ trÝ nguån ®iÖn bªn ngoµi c«ng tr×nh ®Õn 

tñ ®iÖn tæng cña c«ng tr×nh, h×nh thøc ®i næi hoÆc ®i ch×m ®Ó x¸c ®Þnh chiÒu dµi d©y 

c¸p (m). §ång thêi ph¶i c¨n cø vµo chñng lo¹i c¸p th«ng th−êng c¸p sÏ lµ 4 d©y: 

VD 3x16 + 1x10 

§èi víi d©y dÉn ®iÖn trong c«ng tr×nh ph¶i c¨n cø vµo s¬ ®å ph©n pha vµ ®i 

d©y, x¸c ®Þnh chiÒu dµi d©y dÉn vµ chiÒu dµi d©y gen b¶o vÖ 

§èi víi thiÕt bÞ ®ãng ng¾t b¶o vÖ bao gåm: ¸tt«m¸t 1 pha, 3 pha, cÇu dao, cÇu ch×... 

§èi víi thiÕt bÞ kÕt nèi bao gåm æ c¾m ®¬n , æ c¾m ®«i.. ThiÕt bÞ chiÕu s¸ng 

trong c«ng tr×nh - ®Ìn ®¬n, ®Ìn ®«i, ®Ìn huúnh quang, ®Ìn sîi ®èt... 

Tãm l¹i ®èi víi d©y c¸p ®iÖn ®o bãc tÝnh theo ®¬n vÞ lµ (m) cßn c¸c thiÕt bÞ 

kh¸c tÝnh theo ®¬n vÞ lµ bé hoÆc c¸i.. 

1.3 L¾p ®Æt thiÕt bÞ chèng sÐt 

ThiÕt bÞ chèng sÐt cña c«ng tr×nh bao gåm: kim dÉn sÐt, d©y thu sÐt, d©y dÉn 

sÐt, cäc tiÕp ®Þa, d©y nèi tiÕp ®Þa... §èi víi c«ng viÖc nµy th× kim thu sÐt, cäc ®−îc 

x¸c ®Þnh theo ®¬n vÞ lµ c¸i khi thi c«ng. Cßn l¹i ®−îc x¸c ®Þnh hoµn toµn dùa trªn 

träng l−îng cña thÐp cÊu t¹o nªn nã. Khi thi c«ng ngoµi viÖc gia c«ng l¾p dùng cßn 

cã c«ng viÖc lµ s¬n b¶o vÖ. 

2. §èi víi hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ, cÇu thang m¸y  

Trong c«ng tr×nh x©y dùng cã thÓ ®−îc tÝnh ra mét h¹ng môc thiÕt bÞ riªng, 

trong tr−êng hîp nµy cÇn rµ so¸t kiÓm tra khèi l−îng tÝnh to¸n cña nhµ thiÕt kÕ ®� 

®óng, hîp lý ch−a. 

3. Mét sè l−u ý kh¸c 

§o bãc khèi l−îng x©y dùng c«ng tr×nh lµ mét c«ng viÖc phøc t¹p, tæng hîp 

nhiÒu lo¹i c«ng t¸c, quy c¸ch, h×nh d¹ng, kÝch th−íc, khèi l−îng tÝnh to¸n rÊt 

nhiÒu. §Ó tÝnh to¸n ®Çy ®ñ, tr¸nh nhÇm lÉn sai sãt, gi¶m ®−îc thêi gian vµ khèi 

l−îng tÝnh to¸n, ng−êi lµm c«ng viÖc nµy ph¶i chó ý: Nghiªn cøu b¶n vÏ tõ toµn thÓ 

®Õn bé phËn chi tiÕt ®Ó hiÓu biÕt vÒ cÊu t¹o c«ng tr×nh. Sù liªn quan cña c¸c bé 

phËn víi nhau ®Ó x¸c ®Þnh ®−îc khèi l−îng cÇn tÝnh to¸n cho mçi c«ng t¸c cña 

c«ng tr×nh. Sau ®ã thùc hiÖn tÝnh to¸n khèi l−îng cho tõng c«ng t¸c nh− ®� h−íng 

dÉn ë trªn. Ng−êi lµm c«ng viÖc nµy còng cÇn ph¶i linh ho¹t ®Ó ®¹t ®−îc tÝnh hîp 

lý vµ nhanh chãng, hiÖu suÊt cao trong c«ng viÖc. 
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C©u hái 

C©u 1: Khi x¸c ®Þnh khèi l−îng x©y dùng c«ng tr×nh, c¸c kÝch th−íc ®o bãc 

®−îc ghi theo thø tù nh− thÕ nµo ? Quy ®Þnh ë ®©u? Ghi nh− vËy ®Ó lµm g×? 

C©u 2: §Ó x¸c ®Þnh ®−îc chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh th× khèi l−îng c«ng tr×nh 

®−îc ®o bãc cÇn thÓ hiÖn ®−îc c¸c yªu cÇu chung nµo? 

C©u 3: Khi ®o bãc khèi l−îng bª t«ng cèt thÐp cña c«ng tr×nh cã ph¶i trõ khèi 

l−îng cèt thÐp, d©y buéc trong khèi l−îng bª t«ng kh«ng? V× sao? 

C©u 4: Khi ®o bãc khèi l−îng v¸n khu«n, cã ph¶i trõ hay kh«ng ph¶i trõ khèi 

l−îng v¸n khu«n ë c¸c chç giao nhau gi÷a mãng vµ dÇm, cét víi t−êng, dÇm víi 

dÇm? 

C©u 5: Ng−êi ®o bãc khèi l−îng cã cÇn thiÕt ph¶i hiÓu râ vÒ kü thuËt, c«ng 

nghÖ, tr×nh tù thi c«ng c«ng tr×nh kh«ng? 

C©u 6: Khi ®o bãc khèi l−îng c«ng tr×nh ng−êi thùc hiÖn cã ph¶i kiÓm tra c¸c 

th«ng tin trong thiÕt kÕ kh«ng? Tr−êng hîp c¸c th«ng tin ®ã kh«ng hoµn chØnh, 

kh«ng râ rµng hoÆc cã nh÷ng th«ng tin m©u thuÉn th× xö lý thÕ nµo ? 

C©u 7: Khi ®o bãc khèi l−îng b¹n cã ph¶i lËp danh môc ®o bãc kh«ng? Danh 

môc ®o bãc nµy nªn tr×nh bµy thÕ nµo? 

C©u 8: Trong tr−êng hîp kh«ng cã kÝch th−íc ghi trªn b¶n vÏ, muèn dïng 

c¸ch ®o b»ng th−íc tû lÖ ®Ó x¸c ®Þnh kÝch th−íc th× ng−êi thùc hiÖn ph¶i chó ý ®iÒu 

g×? 

C©u 9: Khi ®o bãc khèi l−îng, ng−êi thùc hiÖn cã ®−îc t« mµu vµo b¶n vÏ, 

khoanh vïng, ®¸nh dÊu vµo b¶n vÏ kh«ng? 

C©u 10: §«i khi kh«ng thÓ ®o bãc c¸c bé phËn ®−îc chÝnh x¸c mÆc dï ®� biÕt 

®ã lµ bé phËn g× th× ng−êi thùc hiÖn cã thÓ gi¶i quyÕt thÕ nµo? 
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Tr¾c nghiÖm 

C©u 1: §o bãc khèi l−îng c«ng tr×nh lµ g×?  

1. Lµ viÖc c¨n cø vµo c¸c lo¹i b¶n vÏ ®Ó tÝnh to¸n ra c¸c khèi l−îng c¸c c«ng 

t¸c x©y dùng b»ng ph−¬ng ph¸p ®o, ®Õm, tÝnh to¸n, kiÓm tra 

2. Lµ viÖc x¸c ®Þnh khèi l−îng c¸c c«ng t¸c x©y dùng b»ng ph−¬ng ph¸p ®o, 

®Õm, tÝnh to¸n, kiÓm tra trªn c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ hoÆc tõ yªu cÇu triÓn khai dù 

¸n vµ thi c«ng x©y dùng, c¸c chØ dÉn liªn quan vµ c¸c tiªu chuÈn, quy chuÈn 

x©y dùng ViÖt Nam 

C©u 2: §o bãc khèi l−îng x©y dùng khi lËp dù to¸n theo lo¹i b¶n vÏ nµo?  

1. ThiÕt kÕ c¬ së, thiÕt kÕ kÜ thuËt vµ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng 

2. ThiÕt kÕ kÜ thuËt vµ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng 

3. ThiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng  

C©u 3: C¸c ph−¬ng ph¸p ®o bãc khèi l−îng x©y dùng lµ:  

1. Ph−¬ng ph¸p tÝnh theo thø tù b¶n vÏ vµ ph−¬ng ph¸p tÝnh theo tr×nh tù thi c«ng 

2. Ph−¬ng ph¸p tÝnh theo thø tù b¶n vÏ, tÝnh theo tr×nh tù thi c«ng vµ tÝnh theo 

chñng lo¹i 

3. Ph−¬ng ph¸p tÝnh theo tr×nh tù thi c«ng vµ tÝnh theo chñng lo¹i 

Câu 4: Tham khảo văn bản số 737/BXD-VP ngày 22/04/2008 của Bộ Xây dựng 

công bố hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình để:  

1. Thuận lợi trong công tác kiểm tra, nâng cao tính chính xác của khối lượng 

đo bóc (cũng là nâng cao tính chính xác của việc lập và quản lý chi phí). 

2. Tránh được các tranh chấp không cần thiết giữa những người lập và kiểm tra 

khối lượng. 

C©u 5: Khoanh trßn vµo c¸c ph¸t biÓu ®óng vµ söa l¹i lçi sai trong c¸c ph¸t biÓu sau:  

1. Khi ®o bãc khèi l−îng x©y dùng c¸c kÝch th−íc ®o bãc cÇn ®−îc ghi theo thø 

tù: chiÒu dµi x chiÒu réng x chiÒu cao. 

2. Khi ®o bãc khèi l−îng c«ng tr×nh th«ng qua b¶n vÏ mÆt b»ng cã thÓ t×m ®−îc 

chiÒu dµi vµ chiÒu réng, th«ng qua b¶n vÏ mÆt ®øng vµ mÆt c¾t thÓ hiÖn chiÒu 

s©u vµ chiÒu cao. 

3. Khi ®o bãc khèi l−îng ®Ó lËp dù to¸n c«ng t¸c bª t«ng dÇm sµn nªn s¾p xÕp 

theo tr×nh tù: c«ng t¸c cèt thÐp, v¸n khu«n, bª t«ng. 

4. Khi ®o bãc khèi l−îng bª t«ng cèt thÐp cña c«ng tr×nh ph¶i trõ khèi l−îng 

cèt thÐp, d©y buéc trong khèi l−îng bª t«ng. 
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5. Khi ®o bãc bª t«ng cét mµ cét cã tiÕt diÖn lín h¬n dÇm th× bª t«ng cét tÝnh 

tr−íc vµ bª t«ng dÇm tÝnh sau. ChiÒu dµi cét tÝnh suèt vµ chiÒu dµi dÇm trõ 

c¹nh cét. 

6. Khi ®o bãc khèi l−îng v¸n khu«n ph¶i trõ ®i khe co gi�n, lç rçng trªn bÒ mÆt 

cÊu kiÖn bª t«ng cã diÖn tÝch > 1m2. 

7. Khèi l−îng x©y khi ®o bãc ph¶i tÝnh c¶ phÇn khèi x©y nh« ra g¾n liÒn víi 

khèi x©y, trõ ®i kho¶ng giao nhau, c¸c kho¶ng trèng kh«ng ph¶i x©y. Kh«ng 

ph¶i trõ ®i phÇn bª t«ng ch×m trong khèi x©y. 

8. Khèi l−îng cèt thÐp khi ®o bãc kh«ng bao gåm khèi l−îng cèt thÐp vµ khèi 

l−îng d©y buéc, mèi nèi chång, miÕng ®Öm, con kª, bu l«ng liªn kÕt. 

9. Khèi l−îng l¾p ®Æt thiÕt bÞ c«ng tr×nh ph¶i bao gåm tÊt c¶ c¸c phô kiÖn ®Ó 

hoµn thiÖn t¹i chç c¸c thiÕt bÞ, tæ hîp, hÖ thèng thiÕt bÞ. 

B¹n cã biÕt ? Gi¸o tr×nh ph¸t cho häc viªn t¹i líp ®o bãc khèi l−îng lËp dù to¸n do 

C«ng ty Gi¸ X©y Dùng tæ chøc t¹i Hµ Néi phÇn lý thuyÕt ®Òu ®−îc biªn so¹n thµnh 

c¸c c©u hái tr¾c nghiÖm nh− trªn. Gi¸o viªn sÏ h−íng dÉn, gi¶i ®¸p tû mû ®Ó häc 

viªn dÔ dµng n¾m b¾t, hiÓu tËn gèc dÔ vÊn ®Ò. §©y lµ ph−¬ng ph¸p häc tËp thó vÞ, 

s¸ng t¹o biÕn c¸c vÊn ®Ò rÊt kh« khan trë nªn dÔ tiÕp thu h¬n. B¹n còng cã thÓ truy 

cËp trang www.tracnghiem.giaxaydung.vn ®Ó lµm c¸c bµi tr¾c nghiÖm, ngoµi chñ 

®Ò vÒ ®o bãc khèi l−îng, lËp dù to¸n cßn vÒ §Êu thÇu, Qu¶n lý dù ¸n, T− vÊn gi¸m 

s¸t, tiÕng Anh chuyªn ngµnh x©y dùng... 
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Bµi tËp 

Bài 1: Nối tên gọi và khái niệm tương ứng của các loại  bản vẽ  công trình xây 
dựng trong bảng: 

1. Bản vẽ mặt bằng  A. Bản vẽ để trích vẽ một chi tiết nào đó của công trình từ 
mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt. Bản vẽ cho biết chi tiết cụ thể 
của phần trích vẽ đó 

2. Bản vẽ mặt đứng  B. Để dễ dàng hình dung công trình, chúng ta có thể xem bản 
vẽ này. Đây là bản vẽ kiểu chụp hình công trình, thể hiện cả 
cảnh vật xung quanh như thật. 

3. Bản vẽ mặt cắt  C. T−ëng t−îng c¾t ngang hoÆc c¾t däc c«ng tr×nh b»ng c¸c 
mÆt ph¼ng t−¬ng øng ta sÏ ®−îc lo¹i b¶n vÏ nµy. Th«ng qua 
b¶n vÏ nµy ®Ó thÊy ®−îc bÒ dµy vµ chiÒu cao cña c¸c bé phËn 
mµ mÆt c¾t c¾t qua. ChiÒu cao, cèt cña c¸c bé phËn trªn c«ng 
tr×nh. 

4. Bản vẽ chi tiết  D. Tưởng tượng cắt công trình bằng một mặt phẳng song 
song với mặt sàn ở độ cao hơn 1m thì hình chiếu của mặt cắt 
đó lên mặt sàn sẽ thể hiện trong bản vẽ này. Loại bản vẽ này 
thể hiện cách bố trí các bộ phận, cách phân chia các khu vực 
trong công trình. Ví dụ vị trí cột, cửa, vách …một tầng.. 

5. Bản vẽ phối cảnh  E. NÕu chiÕu mÆt ®øng tr−íc, mÆt ®øng bªn, mÆt ®øng sau 
vµo mét mÆt ph¼ng song song t−¬ng øng ta sÏ ®−îc h×nh 
chiÕu ®øng cña c«ng tr×nh. Lo¹i b¶n vÏ nµy thÓ hiÖn kiÕn tróc 
cña c«ng tr×nh ë bèn mÆt xung quanh. Th«ng qua ®ã cã thÓ 
biÕt ®−îc vÞ trÝ cña c¸c bé phËn trªn mÆt ®øng. VÝ dô ®èi víi 
c«ng tr×nh d©n dông, mÆt b»ng thÓ hiÖn vÞ trÝ cöa… 

Bµi 2: H�y nhËn d¹ng vµ ghi vµo bªn d−íi tªn: MÆt b»ng m¸i, MÆt ®øng (mÆt 

tiÒn, c¹nh nhµ), h×nh chiÕu trôc ®o cho c¸c b¶n vÏ c«ng tr×nh sau: 
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Bµi 3: Hoµn thiÖn b¶n vÏ mÆt c¾t sau b»ng c¸ch:  

Ghi cao ®é cßn thiÕu trªn mÆt c¾t; Hoµn thiÖn c¸c chØ dÉn vÒ líp vËt liÖu cho 

sµn nhµ S, N vµ mÆt b»ng m¸i M (theo ®óng thø tù) biÕt r»ng c¸c líp vËt liÖu cho 

tõng phÇn nh− sau:  

S: §Êt tù nhiªn, bª t«ng ®¸ 1x2 m¸c 200, c¸t ®en t−íi n−íc ®Çm kÜ, l¸t g¹ch 

chèng tr¬n 200x200 v÷a XM m¸c 75. 

N: C¸t ®en t−íi n−íc ®Çm kÜ, bª t«ng g¹ch vì v÷a tam hîp m¸c 50, ®Êt tù 

nhiªn, l¸t g¹ch 300x300 v÷a XM m¸c 75. 

M: Tr¸t trÇn v÷a XM 75 dµy 1.5, tÊm ®an BTCT ®æ t¹i chç m¸c 200, l¸ng v÷a 

xi m¨ng dµy 100, l¸t g¹ch rçng chèng nãng v÷a tam hîp m¸c 50. 

s

n

m

e a

-0.150-0.150
±0.000

n

m

m m

n
n s

 

Bµi 4: H�y cho biÕt b¶n vÏ d−íi ®©y cã tªn gäi lµ b¶n vÏ g× vµ hoµn thiÖn c¸c 

yªu cÇu sau: 

• §¸nh ch÷ A, B, C cho trôc ngang, ký hiÖu trôc däc b»ng sè 1, 2, 3, 4 

• §iÒn thªm c¸c kÝch th−íc cho b¶n vÏ biÕt: 

- KÝch th−íc tõ trôc 1 ®Õn 4 lµ 10,5m; kÝch th−íc gi÷a trôc A vµ C lµ 6,8m; 

kÝch th−íc gi÷a trôc 2 vµ 3 lµ 3,7m; phßng lµm viÖc vµ phßng bÕp - ¨n cã 

chiÒu réng b»ng nhau; trôc B n»m chÝnh gi÷a trôc A vµ C. 

- T−êng bao dµy 150mm, riªng t−êng bao trªn trôc 3 n»m gi÷a trôc 2 vµ 3 

dµy 200; c¸c t−êng ng¨n dµy 100mm. 

- Cèt ngoµi nhµ -0.500; cèt nÒn phßng lµm viÖc, phßng tiÕp kh¸ch, bÕp - 

phßng ¨n ± 0.000. 
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- Cöa ®i §1 réng 1,2m; cöa ®i §2 réng 0,8m; cöa ®i §3 réng 0,8m; cöa ®i 

§4 réng 0,6m. 

- Cöa sæ S1 réng 1,2m; cöa sæ S2 réng 0,6m. 

• TÝnh diÖn tÝch phßng lµm viÖc, phßng bÕp – ¨n (chÝnh lµ diÖn tÝch l¸ng, 

l¸t sµn). 

Ñ4

Ñ 2S2

V AÙ CH  K ÍN H

Ñ4 '
K H O

B EÁP  -  P .A ÊN

T IEÁP  KH AÙ CH

P . L AØ M V IEÄC
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00

MAËT BAÈNG TAÀNG 1 TL:1/100

10
00

Ñ 1

Ñ 1'

Ñ 3

S1

S 1

S 1

S 1

S 1

S 1

S1

Ñ 4

11
00

 

Bài 5: Tính khối lượng đào đất nhóm IV, thành thẳng và bê tông gạch vỡ lót 

móng của hệ thống móng như trong bản vẽ sau: 
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Bài 6: Tính khối lượng xây tường cho khối tường như hình vẽ sau: 

6300

24
0030

00

900

12
00

600

62
0

 
 



www.giaxaydung.vn 

Giaxaydung Co., Ltd  39 

Bài 7: TÝnh khối l−îng bª t«ng m¸c 200 ®¸ d¨m (1x2 cm) cho mét dÇm sau: 

 
Bµi 8: §iÒn tªn gäi cho h×nh vÏ vµ kÝch th−íc cßn thiÕu cho mãng (vu«ng) ®¬n d−íi cét theo 

c¸c chØ dÉn sau: KÝch th−íc hè ®µo lµ: 1900x1900x1700 (mm), líp bª t«ng lãt dµy 100 (mm) 

và kho¶ng c¸ch tõ cèt ®Ëp ®Çu cäc ®Õn ®¸y mãng lµ 100 (mm) 

BT m100

 

H�y liÖt kª danh môc c¸c c«ng viÖc cÇn thùc hiÖn vµ tÝnh khèi l−îng cho c¸c c«ng viÖc 

®Ó thi c«ng mãng ®¬n nãi trªn. 

Bài 9: Hãy đo bóc khối lượng bằng cách đếm và cho biết trong bản vẽ đưới đây có bao 

nhiêu: Điều hoà, quạt trần, đèn tuýp đôi, đèn tuýp đơn, đèn chiếu hiên, bồn cầu xổm, bồn 

rửa tay. 
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B¹n cã biÕt ? C¸c bµi tËp nãi trªn còng nh− c¸c bµi tËp ®o bãc khèi l−îng g¾n víi 

mét c«ng tr×nh cô thÓ tõ ®Çu ®Õn cuèi sÏ ®−îc ch÷a chi tiÕt t¹i líp häc do C«ng ty 

Gi¸ X©y Dùng tæ chøc. B¹n cã thÓ t×m kiÕm lêi gi¶i ®¸p hoÆc më trao ®æ, th¶o luËn 

trªn www.giaxaydung.vn ®Ó t×m kiÕm lêi gi¶i. 
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Tµi liÖu tham kh¶o 

 

1. C«ng v¨n 737/BXD-VP ngµy 22/4/2008 cña Bé X©y dùng vÒ ph−¬ng ph¸p ®o 

bãc tiªn l−îng. 

2. C«ng ty Gi¸ X©y dùng, Tµi liÖu ®µo t¹o, båi d−ìng nghiÖp vô ®o bãc khèi l−îng 

vµ lËp dù to¸n, Hµ Néi, 2009. 

3. NguyÔn ThÕ Anh, Kh¸i qu¸t ph−¬ng ph¸p lËp dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh, Tµi 

liÖu phôc vô häc viªn líp §o bãc khèi l−îng lËp dù to¸n, Hµ Néi, 2009. 

4. Bé X©y dùng, Gi¸o tr×nh tiªn l−îng x©y dùng. Nhµ xuÊt b¶n X©y dùng, Hµ Néi, 

2008. 

5. Davis Landon Seah - ViÖn Kinh tÕ x©y dùng, Tµi liÖu ®µo t¹o chuyªn ®Ò ®o bãc 

c«ng t¸c x©y dùng, Hµ Néi, 1997. 

6. NguyÔn Quang Cù, NguyÔn M¹nh Dòng, Gi¸o tr×nh vÏ kü thuËt. Nhµ xuÊt b¶n 

Gi¸o dôc, Hµ Néi, 2006,  

7. C«ng v¨n sè 734/BXD-VP ngµy 21/4/2008 cña Bé X©y dùng C«ng bè néi dung 

c¬ b¶n cña tµi liÖu ®µo t¹o, båi d−ìng nghiÖp vô ®Þnh gi¸ X©y dùng. 

8. Bé X©y dùng, Gi¸o tr×nh lËp ®Þnh møc, ®¬n  gi¸ x©y dùng. Nhµ xuÊt b¶n X©y 

dùng, Hµ Néi, 2008. 

9. Bé X©y dùng, Gi¸o tr×nh dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n. Nhµ xuÊt b¶n X©y dùng, Hµ 

Néi, 2008. 

10. ViÖn Kinh tÕ x©y dùng, tµi liÖu nghiÖp vô ®Þnh gi¸ x©y dùng, Hµ Néi, 2009. 

11. C¸c bµi viÕt, t− liÖu, th«ng tin trªn diÔn ®µn www.giaxaydung.vn. 

12. C¸c tiªu chuÈn TCVN, TCXD cã liªn quan. 
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C¸c tµi liÖu b¹n nªn ®ãn ®äc 

(sÏ sím ®¨ng t¶i trªn www.giaxaydung.vn) 
 
1. Tài liÖu kh¸i qu¸t ph−¬ng ph¸p lËp dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh 
2. Tµi liÖu h−íng dÉn x¸c ®Þnh chi phÝ t− vÊn 
3. Tµi liÖu h−íng dÉn ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ ca m¸y 
4. Tµi liÖu h−íng dÉn ph−¬ng ph¸p chiÕt tÝnh ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh 
5. Tµi liÖu h−íng dÉn ph−¬ng ph¸p ¸p dông ®Þnh møc (phôc vô lËp dù to¸n) 
6. Tµi liÖu h−íng dÉn ph−¬ng ph¸p tÝnh vËt liÖu ®Õn hiÖn tr−êng x©y dùng 
7. TËp hîp c¸c t×nh huèng th¶o luËn vÒ ®o bãc khèi l−îng lËp dù to¸n 
8. TËp hîp c¸c bµi tËp c¬ b¶n vÒ ®o bãc khèi l−îng lËp dù to¸n 
9. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Excel, phÇn mÒm Dù to¸n 
10. H−íng dÉn c¸ch x©y dùng c¬ së d÷ liÖu ®Þnh møc, ®¬n gi¸, tõ ®iÓn vËt t−, gi¸ 
vËt t− ®Ó sö dông cho phÇn mÒm lËp dù to¸n, lËp hå s¬ thÇu 

 
C¸c tµi liÖu trªn ®Òu cã thÓ t¶i miÔn phÝ trªn www.giaxaydung.vn. Chóng t«i 

sÏ bæ sung thªm c¸c bµi tËp ®Ó minh ho¹, c¸c t×nh huèng xö lý thùc tÕ, c¸c h×nh vÏ, 
s¬ ®å ®Ó gióp b¹n t×m hiÓu s©u h¬n vÒ vÊn ®Ò lËp dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh. C¸c 
tµi liÖu nµy sÏ liªn tôc ®−îc cËp nhËt, söa ®æi bæ sung vµ ®¨ng t¶i trªn 
www.giaxaydung.vn. 

C¸c bµi gi¶ng chuyªn s©u vÒ c¸c néi dung trªn cho c¸c häc viªn líp ®o bãc 
khèi l−îng lËp dù to¸n do C«ng ty Gi¸ X©y Dùng tæ chøc sÏ gióp b¹n chuyªn 
nghiÖp trong lËp vµ thÈm tra dù to¸n. NÕu muèn trë thµnh mét chuyªn gia giái 
trong c«ng viÖc ®o bãc khèi l−îng, lËp dù to¸n hay kiÓm so¸t khèi l−îng, thÈm tra 
dù to¸n, thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh th× b¹n nªn thu xÕp thêi gian ghi danh tham 
gia kho¸ häc. Cã häc hµnh, ®µo t¹o bµi b¶n b¹n sÏ kh¸c. 

Trong tµi liÖu nµy cã tham kh¶o mét sè t− liÖu cña c¸c b¹n bÌ, ®ång nghiÖp 
trªn website www.giaxaydung.vn vµ mét sè website kh¸c. 
 
 
 
 
 

Hµ Néi, th¸ng 11/2009 
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BÀI GIẢNG KIẾN TRÚC DÂN DỤNG 



Bài giảng KIẾN TRÚC DÂN DỤNG- Phần Cấu tạo Kiến trúc 

 
  NGUYỄN NGỌC BÌNH  ( sưu tầm và biên soạn )                                                                       TRANG  1 

CHƯƠNG 1 
 

CÁC BỘ PHẬN CẤU TẠO 
VÀ HỆ KẾT CẤU CHỊU LỰC CƠ BẢN NHÀ DÂN DỤNG 

 
1.1 Ý NGHĨA MÔN HỌC:  

Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng là môn học nghiên cứu các nguyên tắc và các lý 
luận cơ bản nhất để thiết kế, chế tạo các bộ phận của nhà nhằm thoả mãn hai mục tiêu 
sau: 

• Tao ra vỏ bọc bao che cho công năng sử dụng bên trong và bên ngoài ngôi nhà. 
• Xác định hệ kết cấu chịu lực tương ứng với vỏ bọc nêu trên. 
Môn học này còn có chức năng giới thiệu các cấu tạo thông dụng thường dùng, 
đồng thời chỉ ra hướng cải tiến, thay đổi các cấu tạo đó theo sự phát triển của khoa 
học kỹ thuật và sự đổi mới của hình thức kiến trúc.  

1.2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIẢI PHÁP CẤU TẠO KIẾN TRÚC: 
Sáng tạo ra kiến trúc là con người đã mong muốn tạo ra một môi trường sống tốt 

hơn so với môi trường tự nhiên. Có nghĩa là khai thác các mặt có lợi và hạn chế các 
mặt bất lợi của môi trường tự nhiên cũng như của bản thân con người tác động đến 
môi trường sống mà họ sáng tạo ra. 

Những mặt bất lợi này có thể qui thành hai loại: 
• Do ảnh hưởng của thiên nhiên. 
• Do ảnh hưởng trực tiếp của con người. 
1.2.1 Ảnh hưởng của thiên nhiên  
Trong thiên nhiên công trình luôn chịu ảnh hưởng của điều kiện khí hậu tự nhiên, 

lực trọng trường, động đất, bão từ, các loại côn trùng ... Mức độ ảnh hưởng lớn hay 
nhỏ tuỳ theo vị trí địa lý của từng khu vực xây dựng công trình. Ảnh hưởng bất lợi của 
điều kiện khí hậu tự nhiên gồm :  

• Chế độ bức xạ của mặt trời: quỹ đạo, cường độ bức xạ mặt trời... 
• Chế độ gió (tần xuất xuất hiện, tốc độ gió, hướng gió...) 
• Chế độ mưa, tuyết.. 
• Chế độ thuỷ văn, ngập lụt 
• Địa hình, địa mạo 
•  Địa chất công trình ( sức chịu tải của nền đất, nước ngầm, độ lún, mức đồng 

đều của cấu tạo các lớp đất, ổn định của đất..) 
• Mức xâm thực hoá - sinh của môi trường.  
• Ngoài ra ở những nơi có nhiều côn trùng, đặc biệt nhà kết cấu gỗ cần có biện 

pháp chống mối, mọt ,mục, để chống sự phá hoại của côn trùng. 
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Hình 1.2 Các ảnh hưởng đến giải pháp cấu tạo kiến trúc 

• Ảnh hưởng cuả thiên nhiên: 
1- Bức xạ mặt trời ; 2- Khí hậu thời tiết; 3- Nước ngầm; 4- Động đất; 5- Côn trùng
• Ảnh hưởng của con người 
6 - Trọng lượng; 7 - Chấn động; 8-  Cháy nổ; 8- Tiếng ồn. 

 
1.2.2 Ảnh hưởng của con người. 
Khi xây dựng công trình con người đã tạo ra các bộ phận, cấu kiện và các thiết bị 

sử dụng. Rõ ràng những bộ phận và cấu kiện này sẽ phải có một khối lượng nhất định. 
Khối lượng đó chính là tải trọng bản thân và chính nó sẽ tạo ra các ngoại lực tác động 
bất lợi cho công trình. Trong kết cấu công trình người ta gọi đó là tải trọng thường 
xuyên.Tải trọng bản thân thường bao gồm các bộ phận nhà cửa, dụng cụ gia đình và 
thiết bị văn phòng. 

Trong quá trình sử dụng do hoạt động đi lại của con người, máy móc sinh ra các 
loại chấn động.Trong kết cấu công trình gọi là tải trọng tức thời và những tác nhân 
này phải được nghiên cứu khi thiết kế kết cấu và cấu tạo nhà. 

Mặt khác hoả hoạn trực tiếp ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của con người còn 
làm nhà cửa bị thiêu rụi, phá hoại. Vì vậy ở những nơi dể sinh ra lửa như bếp, ống 
khói, sân khấu nhà hát.... cần có biện pháp cấu tạo để phòng cháy. 

Ngoài ra những nơi phát sinh ra tiếng ồn: tiếng ô tô, tiếng máy bay, loa phóng 
thanh... đều có ảnh hưởng đến việc sử dụng của con người nên cần phải cấu tạo cách âm.                   
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1.3 CÁC BỘ PHẬN CẤU TẠO CHÍNH CỦA NHÀ. 
Nhà là do các bộ phận khác nhau được tổ hợp theo những nguyên tắc nhất định tạo 

thành. Xét theo quá trình thi công đi từ phần ngầm đến phần thân và cuối cùng là mái 
thì nhà gồm các bộ phận sau : 

Hình 1.2 Các bộ phận cấu tạo nhà 
 
1.3.1 Móng và nền nhà 

Móng là bộ phận kết cấu dưới cùng của nhà nằm sâu dưới đất, chịu toàn bộ tải trọng 
của nhà và truyền tải trọng này xuống nền của móng. 

Nền nhà là bộ phận ngăn cách nhà với mặt đất tự nhiên, nhô cao hơn khỏi mặt đất từ 
50mm – 3000mm phụ thuộc vào tính chất công trình và các qui định về cao độ qui hoạch 
của từng khu vực xây dựng cụ thể. 
1.3.2 Tường và cột 

Tường và cột làm bộ phận chịu lực theo phương thẳng đứng truyền trực tiếp tải trọng 
xuống móng. 
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Ngoài ra tường là kết cấu bao che làm nhiệm vụ phân chia không gian trên mặt 
phẳng ngang và bao che nhà. 

Yêu cầu: độ cứng lớn, cường độ cao, bền chắc và ổn định. 
Tường không chịu lực tải trọng nào gọi là tường tự mang 
Tường ngoài phải có khả năng chống được tác dụng của thiên nhiên như mưa, gió, 

bão, bức xạ mặt trời và có khả năng cách âm, cách nhiệt. 
1.3.3 Sàn, gác 

Sàn là bộ phận kiến trúc chia không gian nhà thành các tầng, sàn còn là bộ phận 
kết cấu chịu lực theo phương ngang. Sàn tựa lên tường hay cột thông qua hệ thống 
dầm. 
1.3.4 Cầu thang : 

Cầu thang là bộ phận giao thông theo chiều thẳng đứng, nối liền các không gian 
không cùng cao độ. Cầu thang còn được xem là một bộ phận kết cấu làm việc theo 
phương ngang. 
1.3.5 Mái 

Mái là phần bên trên cùng của nhà. Mái nhà vừa là bộ phận chịu lực đồng thời là 
kết cấu bao che và bảo vệ cho các bộ phận bên dưới.  

Yêu cầu: kết cấu mái bền lâu, không thấm nước, thoát nước nhanh và cách nhiệt 
cao, có độ cứng lớn, cách âm, có khả năng chống thấm. 
1.3.6 Cửa đi, cửa sổ 

Cửa đi dùng để liên hệ giữa các phòng, ngăn cách bên trong và bên ngoài nhà, bảo 
vệ an ninh cho ngôi nhà. Cửa sổ có tác dụng lấy ánh sáng và thông gió cho phòng. Hệ 
thống cửa còn có tác dụng trang trí cho ngôi nhà. 

Yêu cầu: cách âm, cách nhiệt, có khả năng phòng hoả... 
 
1.4  CÁC HỆ KẾT CẤU CHỊU LỰC CƠ BẢN CỦA NHÀ DÂN DỤNG 

Hệ thống kết cấu chịu lực của nhà dân dụng thường có 3 loại: 
• Kết cấu tường chịu lực 
• Kết cấu khung chịu lực 
• Kết cấu không gian chịu lực 

1.4.1 Kết cấu tường xây chịu lực 
      Khái niệm về hệ tường xây chịu lực là khi toàn bộ tải trọng trước khi truyền xuống 
móng nhà phải thông qua kết cấu tường. 
      Vật liệu chế tạo tường thường là gạch đất sét nung và có thể được thay bằng  vật 
liệu khác có cùng tính chất hoặc tốt hơn. Bề dày tối thiểu của tường là 200mm và 
dùng loại gạch có khả năng chịu nén lớn hơn 50kg/cm2. 
      Phạm vi ứng dụng cho các nhà có số tầng  ≤ 5 tầng, B≤ 4m, L≤6m 
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      Để tăng cường khả năng chịu lực của tường gạch khi tường quá dài thì cần có bổ 
trụ hoặc sườn đứng bằng BTCT cách khoảng <= 3m, khi tường quá cao thì phải bố trí 
giằng BTCT cách khoảng <= 2,7m. 
      Có các loại tường xây chịu lực sau đây :   
1.4.1.1 Tường ngang chịu lực 

Khi tường chịu lực được bố trí theo phương ngang nhà thì chúng ta có kết cấu 
tường ngang chịu lực. Các tường ngang ngăn cách các phòng chịu toàn bộ tải trọng từ 
các bộ phận khác truyền vào sau đó đưa xuống kết cấu móng. Lúc bấy giờ tường dọc 
chỉ còn chức năng bao che. 

 Loai kết cấu này thường áp dụng cho các nhà có các phòng đồng đều và chiều 
rộng của bước gian B ≤ 4,m. Loại này có ưu, khuyết điểm sau: 

Ưu điểm : 
• Độ cứng ngang của nhà lớn. Kết cấu đơn giản, ít dầm, sàn gác nhịp nhỏ.  
• Trong các nhà có mái dốc tường ngang còn thường dùng tường thu hồi làm kết 

cấu chịu lực chính.  
• Tường ngăn giữa các phòng tương đối dày nên cách âm tốt. 
• Vì tường dọc chỉ bao che và chịu tải trọng bản thân nên cửa sổ có thể mở lớn 

giúp  thông gió, chiếu sáng tự nhiên tốt., cấu tạo ban công, lô gia dễ dàng. 
Nhược điểm: 
• Bố trí không gian của các phòng bị đơn điệu, không được linh hoạt , các phòng 

thường bố trí bằng nhau. 
 

Hình 1.4.1 Kết cấu tường chịu lực 
 

• Tường ngang chịu lực dày và nhiều, tốn vật liệu làm tường và móng, trọng lượng 
nhà lớn 

• Khả năng chịu lực của tường dọc chưa được tận dụng 
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1.4.1.2 Tường dọc chịu lực 
Khi tường chịu lực được bố trí theo phương dọc nhà thì chúng ta có kết cấu tường 

dọc chịu lực.  
Để đảm bảo độ cứng ngang của nhà, cách một khoảng nhất định phải có bổ trụ 

hoặc bố trí tường ngang dày là tường ổn định, thường tận dụng tường cầu thang làm 
tường ổn định. 

Ưu điểm: 
• Tiết kiệm vật liệu và diện tích xây dựng tường và móng 
• Bố trí mặt bằng kiến trúc linh hoạt  
• Diện tích tường ngang nhỏ, tận dụng được khả năng chịu lực của tường ngoài. 
Khuyết điểm: 
• Tường ngăn giữa các phòng tương đối mỏng .Khả năng cách âm kém. 
• Không tận dụng được tường ngang làm tường thu hồi, thay vào đó phải dùng vì 

kèo, bán kèo hay dầm nghiêng 
• Do tường dọc chịu lực nên cửa sổ mở hạn chế dẫn đến việc thông gió và chiếu 

sáng kém. 
• Độ cứng ngang của nhà nhỏ. 

1.4.1.3 Kết hợp tường ngang và tường dọc chịu lực 
Khi bố trí tường chịu lực theo cả hai phương của nhà thì chúng ta có loại kết cấu 

kết hợp tường ngang và dọc chịu lực. Giải pháp này cho phép bố trí các phòng linh 
hoạt, tạo ra độ cứng tổng thể của nhà lớn song còn lãng phí tường móng và không 
gian. Phía đầu gió thường giải quyết theo sơ đồ tường ngang chịu lực, phía cuối gió bố 
trí tường dọc chịu lực... 
1.4.2 Kết cấu khung chịu lực: 

Là loại kết cấu chịu lực trong đó tất cả các loại tải trọng ngang và đứng đều 
truyền qua dầm xuống cột.Cac dầm giằng và cột thường là loại liên kết cứng, kết cấu 
khung có độ cứng không gian lớn, ổn định và chịu được lực chấn động hơn tường chịu 
lực. Ngoài ra còn có một số ưu điểm khác như tiết kiệm vật liệu, trọng lượng nhà nhỏ, 
hình thức kiến trúc có thể nhẹ nhàng, bố trí phòng linh hoạt, thi công phức tạp và giá 
thành khung lớn. Vật liệu chế tạo khung có thể là BTCT, Thép,  Áp dụng cho các nhà 
ở cao tầng , các nhà công cộng và công nghiệp ít tầng. 
1.4.2.1. Khung chịu lực không hoàn toàn (khung khuyết)  

Trong các ngôi nhà, có bước gian tương đối rộng hay mặt bằng phân chia không 
gian không theo một quy cách nhất định, hệ thống kết cấu của nhà có thể làm hình 
thức khung không hoàn toàn để chia sàn và mái. Ngoài việc lợi dụng tường ngoài để 
chịu lực có thể dùng tường trong hoặc cột làm kết cấu chịu lực. Hình thức này mặt 
bằng bố trí tương đối linh hoạt nhưng liên kết giữa tường và dầm phức tạp, tường và 
cột lún không đều ở những nơi đất yếu, ảnh hưởng đến chất lượng công trình. 
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. Kết cấu khung ngang chịu lực:  
Đó là loại khung mà dầm chính của nó nằm trên khung ngang của nhà. Đặc điểm 

của sơ đồ này có độ cứng chung lớn vì thế áp dụng rất hợp lý cho những nhà khung 
nhiều tầng,. Sơ đồ khung ngang cũng rất hay dùng khi cho trường hợp khi cần cấu tạo 
những hành lang hay lô gia kiểu cônson ( do dầm mút thừa đỡ) 

Nhịp hay khẩu độ của khung ngang thông thường 6-9m cho nhà dân dụng, bước 
khung 3,6-6m cho các nhà bê tông cốt thép phổ biến. Tuỳ theo tính chất mối liên kết giữa 
dầm chính với cột và cột với móng mà người ta phân biệt khung cứng và khung khớp. 
Khung cứng áp dụng cho trường hợp đất đồng nhất lún đều, nhà chịu tải trọng lớn, cao 
tầng. Khung khớp hay dùng khi nhà xây trên đất không đồng nhất có độ lún không đều. 

. Kết cấu khung dọc chịu lực:  
Đó là loại khung mà dầm chính của nó chạy dọc theo chiều dài nhà. So với khung 

ngang độ cứng nhà có kém hơn, nhất là về phưong ngang của nhà. Sơ đồ này chỉ thích 
hợp với loại nhà có khẩu độ hẹp hơn 6m. Rất hay gặp trong các nhà khung panen lắp 
ghép hai khẩu độ với lưới cột 6x6m ( như truờng học bệnh viện...) với  nhà dưới 5 
tầng. Để bảo đảm độ cứng ngang cho nhà thường phải làm thêm dầm phụ hay lợi dụng 
sống đứng của panen liên kết chặt chẽ với dầm và cột. Ưu điểm của sơ đồ này là tốn ít 
vật liệu, dễ cấu tạo ôvăng, ban công, dễ bố trí phòng linh hoạt, dễ đặt đường ống 
xuyên qua sàn. Thuộc loại khung dọc cũng có khung cứng và khung khớp, tuỳ theo 
đặc điểm của mối liên kết giữa dầm chính với cột và cột với móng mà người ta phân 
biệt khung cứng và khung khớp. 

 
Hình 1.4.2 Các dạng nhà kết cấu khung chịu lực 

a) khungnhà nhiều tầng ; b) khung ngang chịu lực 
c) khung dọc chịu lực: d) khung dọc và khung ngang cùng chịu lực. 
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1.4.2.2. Khung chịu lực hoàn toàn (khung trọn)  
Kết cấu chịu lực của nhà là dầm và cột, tường chỉ là kết cấu bao che .Do đó tường 

có thể dùng vật liệu nhẹ, ổn định chủ yếu của nhà dựa vào khung 
Vật liệu khung thường làm bêtông cốt thép, thép, gỗ. Hình thức kết cấu này ( trừ 

khung gỗ) ít dùng trong các nhà dân dụng bình thường vì tốn nhiều xi măng và thép, 
do đó chỉ nên dùng đối với nhà công cộng hoặc nhà ở cao tầng. 
1.4.3. Kết cấu không gian chịu lực  

Áp dụng trong các nhà có không gian tương đối rộng như nhà công nghiệp, rạp 
hát, nhà thi đấu, bể bơi có mái.Trong kết cấu không gian thì các bộ phận kết cấu chịu 
lực đều truyền lực cho nhau cũng như phát huy điều kiện làm việc chung trong cả 
không gian ba chiều cùng hổ trợ cho nhau theo hai phương thẳng góc. 

Đặc điểm: sự làm việc của kết cấu hợp lý và chắc khoẻ, vượt khẩu độ lớn, hình 
thức kết cấu nhẹ nhàng, tốn ít vật liệu. Nhưng thi công và cấu tạo phức tạp. Kết cấu 
ngang trong hệ kết cấu không gian có thể chỉ cần độ cao khoảng 1/20-1/30 khẩu độ, 
(giảm 1/2-1/3 không gian kết cấu bình thường ). Gồm các dạng kết cấu không gian 
sau:  

• Vỏ móng 
• Khung không gian hệ lưới thanh không gian.Kết cấu gấp nếp 
• Kết cấu hổn hợp  
• Kết cấu khí căng. 
• Vòm bán cầu 
• Kết cấu dây treo  

 

 
Hình 1.4.3 Kết cấu không gian chịu lực  Hình 1.4.3 Kết cấu không gian chịu lực  
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( Các dạng vỏ  mỏng, dây treo, vỏ  gấp 
nếp )Hình 1.4.3 Kết cấu không gian chịu 
lực  
Khung không gian và hệ lưới thanh không 
gian 

Khung không gian và hệ lưới thanh không 
gian 
 

 
 

Hình 1.4.3 Kết cấu không gian 
chịu lực  
Kết cấu  vòm bán cầu 

Hình 1.4.3 Kết cấu không gian chịu lực  
 Kết cấu dây treo.......  
 

 
CHƯƠNG 2 

NỀN VÀ MÓNG 
1. NỀN (gồm nền của móng 2.1 và nền nhà 2.1*)  
2.1. NỀN CỦA MÓNG 
2.1.1. KHÁI NIỆM CHUNG VÀ YÊU CẦU VỀ NỀN CỦA MÓNG 

Nền móng là lớp đất nằm dưới móng chịu toàn bộ hoặc phần lớn tải trọng của công 
trình, phần còn lại gọi là đất nền. 
2.1.2. PHÂN LOẠI VÀ TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG 
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Căn cứ vào tìa liệu thăm dò địa chất và thử nghiệm cùng tính toán để xử lý nền 
móng ,đất nền chia làm hai loại nền tự nhiên và nền nhân tạo. 
2.1.2.1. Nền tự nhiên:  

Loại đất nền có đủ khả năng chịu toàn bộ tải trọng mà không cần có sự gia cố của con 
người, có thể trực tiếp làm nền của công trình kiến trúc thì gọi là nền thiên nhiên. Với loại 
đất nền này việc thi công sẽ đơn giản và nhanh hơn, giá thành hạ, chỉ cần đào rảnh móng 
hoặc hố móng phẳng hoặc hình thang hơi dốc và trải một lớp cát đệm dưới móng. 

Yêu cầu của nền thiên nhiên:  
Nền thiên nhiên cần đảm bảo các yêu cầu sau: 
• Có độ đông nhất, đẩm bảo sự lún đều trong giới hạn cho phép  S = 8 - 10cm 
• Có đầy dủ khả năng chịu lực: khả năng chịu lực này thường biểu hiện bằng 

Kg/cm2 mà người ta gọi là ứng suất tính toán của đất. 
• Không bị ảnh hưởng của nước ngầm phá hoại ( như hiện tượng xâm thực vật 

liệu móng, hiện tượng cát chảy..) 
• Không có hiện tượng đất trượt, đất sụt (như hiện tượng Caxtơ... ) đất nứt nẻ hay 

những hiện tượng đất không ổn định khác. 

 
Hình 2.1.2.1 Nền móng tự nhiên 
 
2.1.2.2. Nền nhân tạo:  
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Nền nhân tạo là loại nền mà khi khả năng chịu tải của nền yếu, không đủ tính ổn 
định và tính kiên cố cần phải gia cố của con người để nâng cao cường độ, sự ổn định 
đảm bảo yêu cầu chịu tải từ móng xuống. 

Tuỳ thuộc cơ cấu địa chất và các điều kiện đại chất thuỷ văn, đất nền nhân tạo 
được gia cố theo 5 phương pháp sau: 
Phương phấp nén chặt đất: 

• Đầm nện: dùng các loại đầm hoặc tấm nặng để đầm chặt đất ở hố móng có thể 
trải thêm đá sỏi, đá dăm để tăng cường khả năng chịu lực của đất nền.Có thể 
đầm nén hơi hoặc dùng những tấm nặng 2-3 tấn cho rơi từ độ cao 1-4m, hoặc 
có thể dùng xe lu hạng nặng có thể làm chặt một vùng đất có diện tích lớn, đối 
với đất cát hoặc bụi, nên dùng các đầm rung vì như thế sẽ nhanh hơn. Ngược 
lại với đất sét thì không nên dùng phương pháp chấn động để làm chặt vì hiệu quả 
rất thấp. 

• Nén chặt bằng cọc đất: áp dụng cho truờng hợp đầm chặt đất lún ướt dưới sâu, 
đựơc thực hiện bằng cách đóng lỗ, nhờ đó tạo ra quanh lỗ vùng nén chặt, tiếp 
sau là đất được nhồi vào lỗ và đầm chặt.  

• Hạ mực nước ngầm: dùng bơm hút nước từ một hệ thống giếng thu nước hoặc 
từ hệ thống ống tiêu nước có cấu tạo đặc biệt ” ống châm kim” Đất trong phạm 
vi của mực nước ngầm sẽ được nén chặt lại do áp lực nén tăng lên một cách 
tương đối, đồng thời đất cũng sẽ được chặt thêm do áp lực của thuỷ động theo 
hướng đi xuống. 

Phương pháp thay đất: lớp đất yếu sẽ được bốc dời đi để thay bằng một lớp đất 
khác như sỏi, cát hạt vủa hoặc lớn. Áp dụng lớp đất yếu ở trong phạm vi không 
quá lớn với độ sâu nhỏ. 
Phương pháp dùng hoá chất : áp dụng đối với  tầng đất có khả năng tấm thấu 
nhất định và bằng phương pháp dùng các vật liệu liên kết bơm phụt vào trong đất, 
để nâng cao khả năng chịu lực của đất, đồng thời làm cho đất không thấm nước. 
• Phương pháp ximăng hoá , sét hoá và bitum hoá : là phương pháp phụt vữa 

ximăng vào đất để gia cố đát nền cát, đất cuội sỏi, đất nền nứt nẻ, đồng thời để 
xây dựng các màn chống thấm .Để tăng cường nhanh quá trình đông kết hoá 
cứng của dung dịch ximăng, dùng thuỷ tinh lỏng và clorua canxi, để tăng 
cường ổn định dùng betônít. Ngoài ra còn dùng phương pháp bơm bitum nóng 
là biện pháp phụ trợ để lấp nhét các khe nứt lớn trong đá cứng để ngăn chặn sự 
rửa của các dung dịch ximăng và sét khi tốc độ chảy của nước dưới đất lớn. 

• Phương pháp Silicát hoá và nhựa hoá:  phương pháp được áp dụng để gia cố 
và tạo các màn chống thấm trong các loaị đất nền có cát, đất hoàng thổ, và đất 
lún ướt. Thường dùng hai dung dịch là Silicat natri và clorua canxi cho loại đất có 
hệ số thấm cao, dùng một dung dịch Silicát Natri cho loại đất có hệ số thấm thấp. 
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Phương pháp đóng cọc: dùng cọc bằng gỗ tre, thép hoặc bêtông cốt thép có khi 
dùng cọc cát để đóng xuống đất nền làm cho đất nén chặt hoặc do ma sát giữa cọc 
và đất làm cho mức chịu tải của đất nền tăng thêm. 
• Cọc chống : là loại cọc đựơc đóng xuyên qua lớp đất mềm bên trên và trực tiếp 

truyền tải trọng lên lớp đất cứng  ở phía dưới. 
• Cọc ma sát : là loại cọc được đóng đến vị trí lưng chừng trong lớp đát mềm tác 
dụng chủ yếu của cọc là lực ma sát giữa thân cọc và đất để chống đỡ công trình 
hoặc làm chặt đất . Trong các công trình dân dụng ở nước ta, thừơng dụng cọc tre, 
tràm theo mật độ trung bình 25cọc /1m2 φ 80 -100mm với chiều dài 2,5m cho cọc 
tre và 4-5m cho cọc tràm. Tác dụng chủ yếu của của cọc là lực ma sát giữa thân cọc  

 
 

 

 
Hình 2.1.2.2 Một số loại cọc thông dụng 
 Cọc bêtông cốt thép, Cọc thảo mộc 
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Phương pháp điện và nhiệt: là phương pháp ứng dụng hiện tượng điện thấm để 
tập trung nứơc mà bơm hút cho thoát làm khô đất, đồng thời đưa dung dịch hoá 
chất vào để làm chắc đất. 
• Hạ mực nước ngầm : dưới tác dụng của lực điện thấm xuất hiện khi cho qua 

một dìng điện 1 chiều trong đát nền khó thấm và có hệ số 0,05m/ngày đêm như 
đất chứa  nhiều hàm lượng sét hoặc đất cát bồi ích. Nuớc ngầm sẽ được bơm 
rút cho thoát từ hệ thống giếng hoặc ống châm kim 

• Điện thấm hoá silicát:  áp dụng cho những loại đất có tính thấm nhỏ như đất 
dính bùn. Dưới tác dụng của áp lực bơm phụt và hiện tượng điện thấm dung 
dịch silicát natri được thấm vào đất nên dễ dàng. 

2.1*. NỀN NHÀ 
2.1*.1 .KHÁI NIỆM CHUNG VÀ YÊU CẦU CỦA NỀN NHÀ 
2.1*.1.1. Khái niệm : là bộ phận nằm trong chu vi của từng móng và nhô cao khỏi 
mặt đất từ 200 ÷ 1200, 3000 sự thay đổi của  nền do tính chất công trình (tôn. giáo, 
nhà nước,… ) qui hoạch. 
2.1*.1.2. Yêu cầu : Nền nhà phải dảm bảo khả năng chịu lực, chống được xâm thực 
môi trường, phá hoại của côn trùng, dễ làm vệ sinh và trang trí đẹp… 

2.1*.2. CẤU TẠO NỀN NHÀ 
2.1*.2.1. Cấu tạo Nền nhà đặc : 

 Cấu tạo gồm các bộ phận. 
• Mặt nền: 

      - Áo nền: có thể là láng vữa xi măng, vữa granitô, lát gạch cimăng, gạch chỉ, 
gạch khảm hoặc lát gỗ ván ghép packê. 

 
- Kết cấu chịu lực của mặt nền. 

+ BT gạch vỡ, 50#        σ = 100÷200 
+ BT đá dăm (4×6),        50# ÷100#,  σ = 100 ÷200 
+ BT đá 2×4 ,                 50# ÷100#,  σ = 100 ÷200 
+ BT đã 1×2 ,                 50# ÷100#,  σ = 50÷150 

     + BT đá mi , , 50# ÷100#,    50÷100 
• Phần đắp thêm: có thể sử dụng vật liệu cát, sỏi, đất, đất cấp phối đồi,hoặc 

hỗn hợp. Bên trên lớp đất nguyên thổ, các loại vật liệu nêu trên được đổ 
từng lớp 20 cm, tưới nước đầm nện kỹ 

2.1*.2.2. Cấu tạo Nền nhà rỗng:  
Khi công trình có yêu cầu chống ẩm cho nền nhà như nền kho lương thực, thực 

phẩm thuốc men..v.v..Hoặc khi mặt nền cao hơn mặt đất tự nhiên hoặc mặt đất thực 
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hiện tương đối nhiều (≥60cm), nếu làm nền đặc thì khối lượng đất đắp sẽ rất lớn, tốn 
nhiều công sức đầm nện và vận chuyển đất Người ta có thể cấu tạo nền nhà rỗng. 

Nền rỗng có ưu điểm ở chỗ bảo đảm khô ráo, tiết kiệm lớp đệm và khối lượng đất 
đắp. 

Cấu tạo nền nhà rỗng khác với nền nhà đặc là không có phần đắp thêm thay vào đó 
là các gối đỡ chịu tải trọng của kết cấu chịu lực của mặt nền như tường gạch xây cuốn, 
trụ gạch hay trụ bê tông.  

Kết cấu chịu lực của mặt nền rỗng có thể làm bằng gỗ, gạch xây cuốn hoặc bê tông 
cốt thép . 

Mặt nền bằng gỗ:  
Khi nhịp nhỏ, dầm có thể trực tiếp gác lên bệ tường 
Khi nhịp lớn, để giảm chiều dài của nhịp thì có thể tăng điểm gối tựa với các 

tường xây dày 110mm, 220mm, cách khoảng 1800-2000mm. 
Để đảm bảo thông gió tốt cho nền rỗng, cần có lỗ cửa thoáng gió ở tường ngoài 

nhằm bảo vệ gỗ và phòng ẩm dưới nền. Ngoài ra cần lưu ý áp dụng các biện pháp 
phòng chống mối mọt cho các bộ phận bằng gỗ cấu tạo nền. 

Mặt nền xây gạch hoặc đúc bê tông cốt thép :  
Đối với nền rỗng xây gạch cuốn thì phần trên có thể đổ lớp bê tông gạch vỡ và 

dùng bật sắt đuôi cá đặt cách nhau 100cm để ghìm chặt dầm xuống nền và trên 
cùng lát lớp gỗ ván sàn ( nếu áo sàn được cấu tạo bằng gỗ) 

Đối với nền đúc bê tông cốt thép thì cấu tạo tương tự như cấu tạo sàn nhà đặt 
nghiêng. Nếu không gian ở dưới nền rỗng nhỏ, không thuận tiện cho việc lắp ván 
khuôn thì có thể dùng tường này để giảm ngắn nhịp sàn, với khoảng cách giữa các 
tường < = 2000mm và sẽ đặt bản bê tông cốt thép gối tựa lên đầu tường. 
2.1*.3. NỀN NHÀ ĐẶC BIỆT - NỀN DỐC 
Trong các nhà công cộng như hội truờng, giảng đường rạp chiếu bóng... có yêu cầu 

đảm bảo cho khán giả nhìn rõ màn ảnh, bảng viết hoặc sân khấu, do dố cần cấu tạo 
nền dốc. Với độ dốc 1/10- 1/8 thì làm mặt nền dốc, nếu dộ dốc >1/8 thì làm nền dật 
bậc. mặt cong của nền dốc là mặt cong theo hai chiều, để đơn giản cho việc thi công 
dùng mặt gãy  

Nền dốc cũng được cấu tạo theo hai loại: nền đặc và nền rỗng 
 Nền đặc : trường hợp này có thể bị lún không đều dể sinh ra các vết nứt gãy vì 

diện tích tương đối lớn và lại cấu theo mặt dốc hoặc dật bậc, do đó lớp bê tông cần đủ 
dày và gia cố cốt thép . Ngoài ra cần kể mạch phân nền thành các ô nhỏ và chèn nhét 
bitum ( nhựa đường) voà khe hở phân ô này. 
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Hình 2.1*.2.2 Một số nền nhà đặc, rỗng thông dụng 
 

 Nền rỗng:  Khi cao độ mặt nền cao hơn mặt đất tự nhiên >60cm thì nên cấu tạo 
nền dốc rỗng. Tuỳ theo yêu cầu sử dụng mà biện pháp cấu tạo nền rỗng có thể chọn 
theo hai cách. 

• Dùng tường hoặc khung chịu lực đẻ chịu đỡ sàn nền khi không sử dụng không 
gian dưới nền dốc. 

• Khi cần sử dụng không gian dưới sàn nền thì phải có biện pháp cấu tạo chống 
thấm và chống ẩm. 

 
 
 
 
2.2 MÓNG 
2.2.1. KHÁI NIỆM CHUNG VÀ YÊU CẦU  
2.2.1.1. Khái niệm về Móng : là bộ phận được cấu tạo ở phần thấp nhất của công 
trình nằm ngầm dưới mặt đất. Thông qua móng, toàn bộ tải trọng của công trình được 
truyền đều xuống đất nền chịu tải. Các bộ phận của móng gồm: tường móng, gối 
móng, đế móng lớp đệm chiều sâu chôn móng. 
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Hình 2.2 Các bộ phận của móng 
 
2.2.1.2. Yêu cầu: phải kiên cố, ổn định,bền lâu và kinh tế. 

Yêu cầu kiên cố: đòi hỏi móng thiết kế phải có kích thước phù hợp với yêu cầu 
chịu lực, bảo đảm vật liệu làm móng và đất nền trong trạng thái làm việc bình thường. 

Yêu cầu về ổn định: Đòi hỏi móng sau khi xây dựng phải lún đều trong phạm vi đọ 
lún cho phép , không có hiện tượng trượt hoặc gãy nứt. 

Yêu cầu về bền lâu: đòi hỏi móng phải bền vững trong suốt thời gian sử dụng. Như 
vậy móng phải có vật liệu móng, lớp bảo vệ móng và độ sâu chôn móng phải có khả 
năng chống lại được sự phá hoại của nước ngầm, nước mặn và các tác hại xâm thực 
khác. Nước ngầm thường thay đổi theo khí hậu và thời tiết với nước lên xuống. Do đó 
khi đặt móng lên trên nền đất có vị trí nước ngầm thay đổi tương đối lớn, tốt nhất là 
đặt đáy móng dưới độ cao thấp nhất của mực nước ngầm. 
2.2.2. Phân loại 
2.2.2.1. Phân theo vật liệu: 

• Móng cứng: Móng được cấu tạo với vật liệu chịu lực nén đơn thuần như móng 
gạch, móng khối đá hộc, móng bê tông đá hộc, móng bê tông. Theo qui ước tỉ 
số giữa chiều cao khối móng với chiều rộng >1/3 và tải trọng tác động từ trên 
xuống, sau khi truyền qua móng cứng sẽ đựơc phân phối lại trên đất nền. Loại 
móng này được dùng nơi nước ngầm ở dưới sâu. 

• Móng mềm: Móng được cấu tạo với vật liệu chịu lực kéo, nén và uốn. Tải 
trọng tác động trên đỉnh móng bao nhiêu thì ở duới đáy vẫn bấy nhiêu. Móng 
mềm biến dạng gần như nền, không làm nhiệm vụ phân phối lại áp lực. Móng 
bê tông cốt thép là loại móng vừa bị biến dạng khá nhiều lại vừa có khả năng 
phân bố lại áp lực trên đất nền, có cường độ cao, chống xâm thực tốt. Cấu tạo 
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theo yêu cầu tạo hình bất kỳ, tiết kiệm vật liệu, thi công nhanh khi dùng giải pháp 
thi công lắp ghép. 

2.2.2.2. Theo hình thức chịu lực:  
• Móng chiu tải đúng tâm: Là loại móng bảo đảm hướng truyền lực thẳng đứng 

từ trên xuống trung vào phần trung tâm của đáy móng đáp ứng đựơc yêu cầu  
chịu lực tốt nhất cùng sự phân phối lực đều dưới đáy móng. 

• Móng chịu tải lệch: Hợp lực các tải trọng không đi qua trọng tâm của mặt 
phẳng đáy móng , loại móng có kết cấu phức tạp. áp dụng đối với móng ở vị trí 
đặc biệt như ở khe lún, giữa nhà cũ và nhà mới. 

 
Hình 2.2.2.2 Các móng chịu tải đúng tâm và lệch tâm 

 
2.2.2.3. Theo hình dáng móng: 
• Móng cột ( móng độc lập, móng đơn )  
Là loại móng riêng biệt dưới chân cột ( với nhà có kết cấu khung chịu lực ) hoặc 

chân tường ( với nhà có kết cấu tường chịu lực ) , chiu tải trọng tập trung. Gối móng 
được chế tạo theo khối trụ, tháp cụt, giật cấp, với vật liệu bằng gạch, đá, bê tông hoặc bê 
tông cốt thép 

Dùng móng trụ có thể giảm sức lao động, bớt việc đào đất và tiết kiệm vật liệu so 
với dùng móng băng. Hình dáng thì tuỳ theo vật liệu và các nhân tố khác mà chọn. 
Thông thường người ta móng trụ có đáy vuông hoặc hình chữ nhật. 
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Hình 2.2.2.3 Các dạng móng cột độc lập 
 

• Móng băng: 
Là loại móng chạy dài dọc dưới chân tường hoặc tạo thành dãy dài liên kết các 

chân cột, truyền tải trọng tương đối đều thành dãy dài liên kết các chân cột, truyền tải 
trọng tương đối đều dặn xuống nền.  

Chiều dài của móng rất dài so với chiều rộng của nó. Mặt cắt loại móng này 
thường có hình chữ nhật, hình thanh hoặc hình giật cấp, các loại móng trên thường 
dùng cho các nhà dân dụng ít tầng có tải trọng không lớn lắm và khi đất có cường độ 
lớn. Nếu nhà ít tầng có tải trọng không lớn lắm và đất có cường độ trung bình thì 
thông dụng nhất là là loại móng có mặt cắt hình thang và hình giật cấp. 

Loại móng băng với cột chôn sâu dùng khi lớp đất yếu quá dày và khi nhà cần có 
cấu tạo tầng hầm. 

Hình 2.2.2.3 Các hình thức móng băng 
 

• Móng bè: Khi tải trong của công trình quá lớn và bề rộng của các đáy móng 
cột hoặc móng bằng gần sát nhau gây nên hiện tượng chống áp suất trong đất 
nền thì có thể liên kết các móng với nhau thành một mảng gọi là móng bè. Diên 



Bài giảng KIẾN TRÚC DÂN DỤNG- Phần Cấu tạo Kiến trúc 

 
  NGUYỄN NGỌC BÌNH  ( sưu tầm và biên soạn )                                                                       TRANG  19 

tích đáy móng bè bằng diện tích xây dựng Một số nhà nhiều tầng để hạng chế 
có hiệu quả chấn động tương đối lớn hoặc sự lún không đều, với yêu cầu móng 
có cường độ và độ cứng cao thì móng bè có thể có phạm vi áp dụng rất lớn. 
Móng có thể thiết kế kiểu có dầm sườn với dầm sườn được bố trí theo khoảng 
cách nhất định cho cả hai chiều hoặc không có dầm sườn. 

 
Hình 2.2.2.3 Móng bè 
 

• Móng cọc: Đối với nền đất yếu phải chiu tải trọng lớn của công trình mà việc 
gia cố và cải tạo nền đất khó khăn làm tăng giá thành công trình, người ta 
thường dùng móng cọc. Móng cọc gồm có cọc và đài cọc. Căn cứ vào đặc tính 
làm việc của cọc trong đất người ta chia móng cọc ra làm hai loại: móng cọc 
chống và móng cọc ma sát. 

Móng cọc chống được dùng trong trường hợp dưới lớp đất yếu là lớp đất 
rắn (đá) đầu dưới cọc đóng chặt vào lớp đất rắn và truyền tải trọng vào nó. Nền 
móng cọc chống không bị lún hoặc lún không đáng kể. Trường hợp lớp đất  rắn 
ở quá sâu người ta dùng cọc ma sát thay cho cọc chống, cọc ma sát truyền tải 
trọng công trình vào đất qua lực ma sát giữa đất và bề mặt của cọc.  

Móng cọc trong nhiều trường hợp thuờng dùng tre gỗ vì dễ sản xuất và thi 
công.Trong thi công không để đầu cột nhô lên khỏi mục nước ngầm thấp nhất 
để tránh hiện tượng cọc bị mục.  

Móng cọc bê tông đắt hơn cọc tre, gỗ, dung cho công trình có tải trọng lớn 
và độ bền vững cao. cọc bê tông không phụ thuộc vào mực nước ngầm nên 
đựơc dùngvào những nơi có mực nước ngầm thay đổi chênh lệch nhiều.Dùng 
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móng cọc cho phép giảm khối lượng đát đào móng khoảng85%, bê tông 35-
40% từ đó giá thành của móng cọc có thể hạ đựơc 35%.  (Hình 2.17) 

2.2.2.4. Phân theo phương pháp thi công: 
• Móng nông : loại móng được xây hay đúc trong hố móng đào toàn bộ với 

chiều sâu chôn móng < 5m. Áp dụng cho các công trình kiến trúc nhẹ hoặc trên 
đất nền có sức chịu tải cao ở ngay trên mặt  Hình thưc móng đựơc ứng dụng 
trong trường hợp này thường là móng băng móng chiếc , móng bè. 

• Móng sâu: Loại móng khi thực hiện thì không cần đào hoặc chỉ đào một phần 
hố móng và sẽ dùng giải pháp cấu tạo để chuyển tải trọng từ trên xuống thông 
qua móng vào lòng đất nền, đạt chiều sâu thiết kế như như giải pháp móng trên 
cọc, móng trên giếng chìm. Áp dụng trong trường hợp tải trọng công trình 
tương đối lớn mà lớp đất nền chịu tải lại ở dưới sâu. 

• Móng dưới nước: Móng sẽ đựơc thực hiện trong vùng đất ngập nước như ở ao, 
hồ, sông, rạch, biển. Phương pháp tiến hành thực hiện loại móng này là xây 
dựng những bờ vây kín nước bao quanh vị trí móng công trình để bơm thoát 
nước làm khô khi thi công móng. 

2.2.3. Các bộ phận của móng: 
2.2.3.1. Tường móng : là bộ phận có tác dụng truyền lực từ trên xuống chống lực 

đạp của nền nhà  hoặc lực đẩy ngang của khối đất và nước ngầm bao quanh tầng 
ngầm. Tường móng thường được cấu tạo dày hơn tường nhà  nên nhô ra hơn chân 
tường nhà, tạo cảm giác chắc chắn và bề thế cho nhà, và để điều chỉnh sai số trong quá 
trình thi công các phần công trình. 

2.2.3.2. Gối móng : là bộ phận chịu lực chính của móng đựơc cấu tạo theo tiết 
diện chữ nhật hoặc hình tháp hay dậc bậc nhằm tác dụng giảm áp suất truyền tải đến 
móng. Đồng thời với yêu cầu đáy móng phải mở rộng hơn so nhiều với phần công 
trình tiếp xúc với móng và cường độ của đất nền thường nhỏ hơn nhiều so với vật liệu 
xây dựng công trình 

2.2.3.3. Đế móng : là lớp giật cuối cùng của gối móng tiếp xúc nằm ngang giữa 
móng và đệm móng. 

2.2.3.4 Lớp đệm: lớp có tác dụng làm chân đế, làm phẳng nhằm phân đều áp suất 
dưới đáy móng.Vật liệu được dùng là bê tông gạch vỡ hoặc đá có mác 25#, 50#, 75# 
dày 10cm-15cm hoặc là lớp cát đầm chặt. 

2.2.3.5. Chiều sâu móng ngầm trong đất : là khoảng cách từ đáy móng tới mặt 
đất thiên nhiên hoặc mặt đất thực hiện. Trị số được chọn sẽ tuỳ thuộc tình hình đất đai, 
tính chất của nước ngầm, khí hậu, lực tác động từ ngoài , đặc điểm của bản thân công 
trình, kết cấu móng và phương pháp thi công cùng tình trạng của các công trình kế cận 
nếu có. 

2.2.4. Cấu tạo các loại móng thông dụng: 
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2.2.4.1. Móng gạch:  
Móng gạch là loại phổ biến nhất vì thích hợp kỹ thuật xây dựng phổ thông và sử 

dụng  loại vật liệu rẻ tiền, có nhiều ở các địa phương. 
Móng gạch đựơc sử dụng hợp lý khi chiều rộng đế móng nhỏ hơn 1500mm. Dùng 

gạch đặc có cường độ 75kg/1cm2 có kích thước 220x105x55, để phù hợp với kích 
thức viên gạch vữa liên kết đứng và ngang dày 10. Vữa liên kết là vữa ximăng cát 
vàng 1:4 hoặc 1:3 ( cho nhà cấp II hoặc cấp III ) hoặc tỉ lệ 1:5-1:6 cho nhà cấp IV 

Đế móng thường đựơc xây 3 lớp gạch dày 210. Ở nơi khô ráo thì có thể dùng bê 
tông gạch vỡ hoặc bê tông đá dăm dày 150-300mmm mác 50-100 (thường dày 200). 
Đáy lót cát đầm chặt dày 50-100 hoặc bê tông gạch vỡ dày 100 mác 50. 

Khi thiết kế móng ta cần có các số liệu : 
• Chiều rộng đáy móng:  Bm 
• Chiều cao móng:   Hm 
• Chiều dày tường :  bt 

Móng đối xứng:  
Khi thiết kế móng đối xứng cần lưu ý các cấp giật 
• Chiều rộng cấp dưới so với cấp trên cũng như chiều cao của cấp 
• Chiều cao: là bội số của 70 để chẵn gạch (70=60+10) 
• Các giật bậc thông thường: 70-140 ....70-140-210. 

Móng lệch tâm:  
Khi thiết kế móng lệch tâm cần lưu ý các cấp giật 
• Chiều rộng cấp dưới so với cấp trên cũng như chiều cao của cấp 
• Chiều cao: là bội số của 70 đẻ chẵn gạch (70=60+10) 
• Các giật bậc thông thường: 140 -210-210...., 210. 
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Hình 2.2.4.1 Các dạng móng gạch 
 

2.2.4.2. Móng đá hộc: móng đá hộc là loại phổ biến dùng trong nhà dân dụng  
thấp tầng nhất là những nơi có nhiều đá. 

Do kích thước của đá không đều nhau cho nên bề dày của cổ móng ≥ 400mm. Đối 
với móng cột bề dày của cổ móng ≥ 600mm. chiều rộng giật bậc bằng ½ chiều cao bậc 
giật (b/h=1/2). chiều cao bậc giật thường lấy 350-600mm  

Khi xây cần chú ý các mạch vữa ngang phải cùng nằm trên một mặt phẳng ngang , 
tránh đá chèn nhau khi chịu lực, mạch vữa đứng không được trùng nhau để tránh bị 
nứt theo chiều đứng,. Đá cong và dày không được dùng vì dễ bị gãy, gặp đá lõm thì 
đặt chiều lõm xuống dưới để viên đá ổn định, mạch vữa không nên dày quá. Với đá 
hộc mạch vữa xây là 30, vữa thường dùng vữa ximăng cát 1:4. 

Lớp đệm thường là cát đầm chặt dày 5-10cm hoặc là lớp bê tông gạch vỡ ,bê tông 
đá dăm 15-30cm tuỳ theo nền tình hình móng. 
 



Bài giảng KIẾN TRÚC DÂN DỤNG- Phần Cấu tạo Kiến trúc 

 
  NGUYỄN NGỌC BÌNH  ( sưu tầm và biên soạn )                                                                       TRANG  23 

Hình 2.2.4.2 Các dạng móng đá hộc và móng hổn hợp gạch đá 
 

2.2.4.3. Móng bêtông: móng bê tông nói chung dùng xi măng làm vật liệu liên kết 
và dùng những cốt liệu khác nhau như đá dăm, sỏi , cát , gạch vỡ... tạo thành. Đối với 
những ngôi nhà có tải trọng lớn hoặc móng sâu đều có thể dùng móng bê tông. Góc 
cứng có thể đạt 450, góc cứng là góc mở rộng của gối móng ( góc tạo bởi đường 
nghiêng mở rộng gối móng với đường nằm ngang ). 

Hình dáng móng bêtông thường hình thang hoặc giật cấp . Khi chiều cao móng từ 
400-1000mm thì chọn hình giật cấp. Đối với móng bê tông có thể tích có thể tích lớn 
hơn như móng của thiết bị loại lớn của kiến trúc công nghiệp thì có thể thêm đá hộc 
vào bê tông gọi là bêtông đá hộc. Tổng thể tích đá hộc có thể chiếm 30-50% tổng thể 
tích của móng, như thế có thể tiết kiệm đựơc ximăng. 

Kích thước mỗi viên đá hộc dùng trong bêtông đá hộc cũng không được vượt quá 
1/3 chiều rộng của móng, đường kính của nó cũng không đựơc vượt quá 300mm, 
khoảng trống giữa những viên đá hộc không nhỏ hơn 40mm. 

Lớp đệm móng thường là lớp cát dày 5 - 10cm 

 
 Hình 2.2.4.3 Móng bêtông 
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2.2.4.4. Móng bêtông cốt thép: là loại móng được làm bằng bêtông cốt thép, có khả 
năng chịu uốn tốt ( nén và kéo). Áp dụng cho công trình có tải trọng lớn, nhà nhiều 
tầng, ở nơi đất xấu. Để tiết kiệm có thể chỉ đổ bêtông cốt thép phần thân móng, còn 
phía trên xây gạch hoặc đá. Hình dáng mặt cắt của móng bêtông cốt thép cũng không 
bị hạn chế, có thể hình chữ nhật, hình thang ( thường dùng). 

Đối với những nơi đất rắn tốt, có thể không cần lớp đệm móng hay có chăng nữa 
cũng chỉ là một lớp cát đầm chặt dày 5cm để làm phẳng đáy móng. Những nơi dất yếu 
thì cần có lớp đệm bêtông gạch vỡ dày 100 mác 50 hoặc bêtông đá 4x6 mác 100. 
2.2.5. Móng tại các vị trí đặc biệt : 
2.2.5.1. Móng khe lún: đối với những công trình dày hơn 30m hoặc tổ hợp nhiều khối 
công trình có độ cao khác nhau, tải trọng khác nhau thì phải làm khe lún. Khe lún chia 
công trình ra làm các phần độc lập từ móng đến mái để đề phòng lún không đều gây 
phá hoại công trình. Khe lún là khe cấu tạo chống lại khả năng nứt, gãy kết cấu công 
trình do lún không đều. 

Khe lún được thiết kế trong các trường hợp: 
• Công trình quá dài vượt 40m 
• Tổ hợp nhiều công trình có độ cao khác nhau, chênh nhau >10m. 
• Tải trọng công trình phân bố khác nhau  
• Nền đất yếu có độ lún khác nhau  
• Vị trí tiếp giáp giữa nhà cũ và nhà mới 
Móng phải tách ra thành 2 phần riêng với chiều rộng của khe là 2-3cm. Những 

công trình có chiều dài lớn thì phải tách ra từng đoạn 20-30m.  
Móng khe lún có 2 dạng chính:  

• Kiểu thông thường (khi tải trọng nhỏ, móng có hình thức là móng lệch tâm)  
• Kiểu con sơn (ở vị trí giữa nhà cũ và nhà mới, móng mới và cũ tách rời 

nhau). 
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Hình 2.2.5.1  Móng khe lún 
 
2.2.5.2. Khe nhiệt độ (khe co dãn): Khe nhiệt độ là khe chống lại khả năng nứt nẻ do 
ảnh hưởng của sự thay đổi nhiệt độ . 
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Khe nhiệt độ được thiết kế trong các trường  hợp: 
• Công trình xuất hiện nhiệt cục bộ hoặc sử dụng kết cấu không đồng nhất ( pha 

trộn kết cấu thép với bê tông hoặc thép đá) 
• Điều kiện khí hậu chêch lệch giữa ngày và đêm lớn 
• Có những vùng trên mặt bằng phát sinh nhiệt độ lớn (lò bánh mỳ, kho đông 

lạnh...) 
Móng được làm chung không tách rời, còn từ cao độ măt nền trở lên các kết cấu 

đứng đều tách rời thành từng phần riêng biệt. Độ rộng của khe là 2-3cm. 
Khe co dãn và khe lún thường kết hợp với nhau. 
Gồm có móng khe co dãn ở cột và móng khe co dãn ở tường.  

 
Hình 2.2.5.1Móng khe co dãn 

2.2.5.3. Móng giật cấp: Khi làm nhà tên sườn dốc thì cao độ đáy móng không 
cùng nằm rong một mặt phẳng mà nằm theo hình bậc thang. Độ dốc khác nhau thì thì giật 
cấp khác nhau. 

Trường hợp đất có độ sụt nhỏ, nếu độ cao giật cấp đé móng không nhỏ hơn 
360mm và không lớn hơn 500 độ dài cấp giật lớn hơn 1000mm thì giật cấp thông 
thường.Trường hợp đất có độ sụt nhỏ , nếu độ cao giật cấp đế móng ≥ 500mm thì giật 
cấp cao  
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Hình 2.2.5.3 Móng giật cấp 

2.2.5.4. Móng xây cuốn vòm: Khi móng phải xây qua các hố như hồ ao, mương 
rãnh thì tuỳ theo hố to hay hố nhỏ người ta có cách giải quyết khác nhau: 

Hố nhỏ từ 1000-3000mm thì vét sạch bùn đổ cát đầm chặt rồi xây tường lên trên, 
tuỳ trường hợp cụ thể có thể xây thêm hoặc gác dầm bêtông cốt thép h2.32m 

Hố lớn hơn 3000 mm dùng móng độc lập, xây cuốn hoặc gác dầm bê tông cốt thép  

Hình 2.2.5.4 Móng xây cuốn vòm 
2.2.6. Các biện pháp chống thấm cho tường móng. 

2.2.6.1. Chống ẩm cho tường: móng nhà luôn luôn ẩm do nước trong đất dẫn lên 
làm ẩm tường, mặt tường bị phá hoại, vữa trát bị bong và ảnh hưởng tới điều kiện vệ 
sinh trong nhà.Vì vậy phải chống ẩm cho tường bằng cách láng một lớp vữa ximăng 
mác 75 dày 20 ở mặt cổ móng tiếp giáp với tường nhà. Nếu có dầm cổ móng bằng 
bêtông cốt thép thì không cần láng vữa ximăng nữa. 
2.2.6.2. Chống thấm cho công trình ngầm: 

Thông thường trong các công trình làm tầng hầm hoặc các bể chứa thì cần phải xử 
lý chống thấm tuỳ mức độ cần thiết và trường hợp cụ thể. 
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• Trường hợp mực nước ngầm dưới nền tầng hầm: trát vữa ximăng mác 75, 
dày 25 ở mặt trong và nền tầng hầm. Trát làm hai lớp ;lớp thư nhất dày 15 có 
khả năng có khía quả trấm đợi khô , lớp thứ hai dày .Tường yêu cầu chống 
thấm cao hơn, có thể phái trong đổ một lớp bêtông chống thấm dày 40, mác 
200, phía ngoài đắp đất sét dày từ 300-400 

Hình 2.2.6.1 Chống ẩm cho 
tường 
 

Hình 2.2.6.2 Các giải pháp chống ẩm cho tầng 
hầm khi mực nước ngầm thấp hoặc ngang tầng 
hầm 

• Trường hợp mực nước ngầm cao hơn nền tầng hầm: làm hạ thấp mực nước 
ngầm bằng cách làm hố thu nước, đồng thời phía ngoài đắp đất sét, phía trong 
trát hai lớp vưã ximăng dày 250 và đổ bêtông cốt thép dày 40 mác 200 .  
Có các cách giải quyết như sau: 

 

 
Hình 2.2.6.2 Các giải pháp chống ẩm cho tầng hầm khi mực nước ngầm 
 cao hơn tầng hầm 
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Hình 2.31 Cách giải quyết thoát nước và lấy sáng cho cửa sổ tầng hầm 
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CHƯƠNG 3 
TƯỜNG VÀ VÁCH NGĂN 

 
3.1. KHÁI NIỆM CHUNG  

Tường là bộ phận quan trọng trong công trình kiến trúc nó có chức năng không những 
là kết cấu bao che, ngăn cách giữa các không gian mà còn là kết cấu chịu lực trong những 
công trình tường chịu lực. Chủ yếu chịu nén, ngoài ra còn chịu các lực đẩy ngang của gió 
bão. 

Tường chiếm khối lượng vật liệu tương đối lớn, thường đựoc xây bằng gạch, đá 
hay bêtông cốt thép .Bề dày của tường phụ thuộc vào chiều cao , tải trọng công trình, 
vật liệu và hình thức kết cấu. 
3.2.CÁC YÊU CẦU CỦA TƯỜNG 

Trong kết cấu nhà dân dụng tường chiếm vào khoảng 40-65% trọng lượng vật liệu 
toàn nhà, giá thành chiếm khoảng 20-40% giá thành của nhà. Do đó việc chọn vật liệu 
làm tường cần hợp lý, phương pháp cấu tạo đúng cách đóng vai trò quan trọng làm 
giảm giá thành của nhà. 

Căn cứ vào vị trí và tác dụng của tường, thiết kế tường cần thoả mãn các yêu cầu 
sau: 

• Cường độ chịu lực: tương quan với chiều dài tường đảm bảo chịu lực: Trọng 
lượng bản thân tường, trọng lượng sàn và mái truyền xuống tường. Chịu lực 
đẩy ngang của gió, bão, chấn động trong và ngoài nhà. 

• Độ bền và độ cứng :Tương quan với mác của vật liệu sức chịu tải của nền đất 
và móng tường, chiều cao, chiều dày và chiều dài của tường, đồng thời cũng 
còn tương quan đến kỹ thuật thi công, kiểu cách sắp xếp khối xây và mạch vữa 
bảo đảm tính toán của tường. 

• Khả năng chịu lực của tường còn được tăng cường bằng lanh tô, giằng tường, trụ 
tường 

Căn cứ vào yêu cầu sử dụng và qiu luật thay đổi nhiệt độ, để chọn vật liệu xây 
dựng bề dày và cách cấu tạo tường bảo đảm tường không bị rạn nứt khi gặp thời tiết 
bất lợi, và trong nhà vào mùa đông ấm, mùa hè mát. 

Căn cứ yêu cầu sử dụng mà chọ giải pháp cấu tạo loại tường cách âm với vật liệu 
và vật liệu xây dựng. Bảo đảm ngăn tiếng ồn từ ngoài vào nhà, giữa các phòng với 
nhau, thoả mãn nhu cầu nghỉ ngơi, yên tĩnh trong sinh hoạt của con người. Đối với các 
công trình biểu diễn như nhà hát, rạp chiếu phim, phòng hoà nhạc, yêu cầu thiết kế 
cách  âm cho tường càng quan trọng và phức tạp.( trong nhà dân dụngtường thường 
xây dày 22cm có đủ khả năng cách âm 50 đềxiben, tương 110 khả năng cách âm có 
thể đạt 30 đềxiben. 
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Tường ngoài nhà bảo đảm không cho nước mưa thấm qua. Tường cho khu vệ sinh 
và tầng hầm phải có biện pháp chống ẩm, chống thấm tốt hơn. 
     Tuỳ theo bậc chịu lửa của công trình và yeu cầu sử dụng mà cấu tạo tường phòng 
hoả với khoảng cách , vật liệu thích hợp. 

Để thoả mãn yêu cầu tiện nghi và mỹ quan trong công trình kiến trúc ngày càng 
cao, các thiết bị đường ống phục vụ ( hơi đốt, điện , nước, vệ sinh..) cần nằm bên 
trong tường, do đó đòi hởi tường phải đủ độ cứng và rộng để đặt ống. 

Sử dụng vật liệu hợp lý có khả năng công nghiệp hoá và thi công cơ giới hoá.Vật 
liệu làm tương nên chọn vật liệu nhẹ, như vậy giảm được trọng lượng bản thân, tiết 
kiệm vật liệu, giảm giá thành và bớt sức lao động - Phương châm sử dụng vật liệu của 
chúng ta là: trọng lượng nhẹ, cường độ cao,dùng phế liệu nhà máy, vật liệu địa 
phương, tiết kiệm thép. 

 

 

Hình 3.1  Tường nhà Hình 3.4 Kích thước viên gạch 
3.3. PHÂN LOẠI TƯỜNG. 

Phân loại tường có nhiều cách như dựa vào hình thức, hoặc theo công năng hay theo 
bề dày của tường để phân loại, nhưng thông thường người ta phân lọai tường theo mấy 
cách: 
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3.3.1.Theo vị trí: 
• Tường trong nhà để ngăn chia không gian trong nhà hoặc để chịu lực. 
• Tường ngoài nhà để bao che, ngăn mưa, gió, cách nhiệt, cách âm..hoặc để chịu 

lực 
3.3.2. Theo vật liệu xây dựng: 

• Tường đất: còn gọi là tường trình, dùng đất để đúc thành tường 
• Tường đá: dùng những phiến đá đã gia công hoặc chưa gia công để xây tường. 
• Tường gạch: dùng gạch đất nung, gạch silicát, gạch latarit, gạch xỉ, gạch 

bêtông... để xây tường. 
• Tường bêtông cốt thép: có thể dùng những tấm bêtông cốt thép đúc sẵn hoặc đỗ 

tại chỗ để làm tường. 
3.3.3. Theo phương pháp thi công:  

Có thể chia thành mấy loại: 
• Tường xây: dùng vữa liên kết các viên gạch lại với nhau bằng phương pháp thủ 

công để thành tường (tường gạch, tường đá) 
• Tường toàn khối: dùng cốppha để đổ bê tông tại chỗ hoặc đắp đất làm tường 

trình 
• Tường lắp ghép: chế tạo tại công xưởng hay tại công trường các tấm ( to hay 

nhỏ tuỳ theo thiết kế) và dùng cơ giới hoặc bán cơ giới để lắp thành tường, liên 
kết giữa các tấm tường có thể là hàn, bulông hoặc toàn khối. 

3.4.KÍCH THƯỚC TƯỜNG GẠCH 
3.4.1. Đặc điểm:  
Gạch dùng xây tường để xây tường phổ thông nhất là gạch đất sét nung ngoài ra còn 
có gạch than xỉ, gạch đôlômit, gạch silicat.... 

 Gạch đất sét nung có hai loại:gạch máy và thủ công; 
• Trọng lượng riêng:1600- 2000kg/m2 
• Kích thước viên gạch tiêu chuẩn của Việt Nam: 220 X 105 X 55 
• Cường độ chịu lực của gạch máy  :R=75-200kg/cm2 
• Cường độ chịu lực của gạch thủ công  :R=35-75kg/cm2 
Chiều dài viên gạch tiêu chuẩn bằng hai lần chiều rộng cộng với mạch vữa 
Chiều rộng viên gạch tiêu chuẩn bằng hai lần chiều dày cộng với mạch vữa 
Chiều rộng mạch vữa của tường gạch là 10mm 

 Vữa: vữa  xây liên kết gồm cát xi măng, và một lượng nước thích hợp 
3.4.2. Kích thước cơ bản của tường gạch: 
3.4.2.1. Chiều dày của tường gạch: 

 Yêu cầu chịu lực: để bảo đảm đuợc yêu cầu chịu lực củ tường khi thiết kế chiều 
dày của tường cần dựa vào: 

• Tính chất và độ lớn của tải trọng tác dụng lên tường 
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• Kích thước của các ô cửa  và khoảng cách các ô cửa trên tường 
• Kết hợp yêu cầu cách âm, cách nhiệt và phòng hoả của tường. 
 Phạm vi sử dụng: 
Chiều dày của tường gạch lấy chiều dày của viên gạch làm tiêu chuẩn. Ta có kích 

thước của các loại tường khác nhau ( chưa kể chiều dày mạch vữa khoảng 10 mm) 
• Tường không chịu lực : 

o Tường 1/4 gạch : dày 60 mm (55) ( cách ngăn ,bao che)  
o Tường 1/2 gạch : dày 110 mm (105)  
o ( tường ngăn, bao che, trám lấp nhà khung,  tường nhà một tầng.) 

• Tường chịu lực 
o Tường 1 gạch  : dày 220 mm (105+10+105)   
(tường chịu lực của nhà 1 tầng và tầng thứ 3 trở lên của nhà nhiều tầng) 
o Tường  gạch rưỡi : dày 335 mm (220 +105+10)  ( tường chịu lực của 

nhà nhiều tầng) 
o Tường 2 gạch : dày 450  mm (220 +10+ 220)   
Trong nhà dân dụng, chiều dày của tường gạch phổ thông là 220 hoặc 110 

3.4.2.2. Chiều dài tường gạch: n x ( kt viên gạch + mạch vữa ) 
3.4.2.3. Chiều cao của tường : 

Quyết định bởi độ ổn định của tường và có liên quan tới chiều dày của tường 
o Tường 60  :cao ≤ 1,2 m  
o Tường 110 :cao 1,5 − 2,5 m 
o Tường 220  :cao  ≤ 3 − 4 m 

Chú ý : 
Tường 55 xây cao ≤ 1,2 m , nếu xây dài hơn 2mm thì phải có bổ trụ gạch, gỗ, hoặc 

bêtông cốt thép, tại vị trí tiếp giáp với cột tăng cường phải bố trí râu.thép Φ6 và dùng 
vữa ximăng mác cao để xây. 

Tường 110  ≤ 3 m, nếu xây dài hơn 3m phải làm kết cấu ngang giằng tường 
Tường 220  ≤ 4 m, nếu xây dài hơn 4m phải làm kết cấu ngang giằng tường 

3.4.3.3. Kiểu cách xây tường gạch:  
     Nguyên tắc: 

Khi xây tường cần đảm bảo các nguyên tắc. 
Bề mặt chiu lực của tường phải thẳng góc với hướng truyền lực 
Vật liệu xây phải: ngang bằng, thẳng đứng, mặt phẳng, góc vuông. Mác vữa phải 

dùng theo yêu cầu của từng lọai tường. 
Mạch vữa đứng hàng trên không đựơc trùng với mạch đứng hàng dưới để bảo đảm 

tính an toàn và ổn đinh cho tường. 
Kiểu cách sắp gạch:  
Vách ngăn 55-110 cm 
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Tường chịu lực 220 – 330 – 450 cm 
 

 
 
 

 

 

Hình 
3.4.3.3 
Kiểu 
xây 
tường 
gạch 

3.4.4. CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG CHỊU LỰC CỦA 
TƯỜNG 

Do yêu cầu sử dụng, tường phải đục các lỗ để làm cửa đi, cửa sổ, đặt các loại 
đường ống , thiết bị .. các hiện tượng này làm giảm khả năng chịu lực của tường nên 
phải thiết kế thêm các bộ phận như : Lanh tô, giằng tường, trụ liền tường. 
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 Trụ liền tường , trụ gạch độc lập 
Trụ liền tường là một bộ phận tăng cường khả năng chịu lực của tường Trụ liền 

tường cùng với tường chịu tải trực tiếp từ dàn mái hoặc dầm sàn truyền xuống.Chiều 
rộng và dày thường là bội số của 1/2 gạch, Chiều rộng thường1-1/2 gạch hoặc lớn hơn 
Giằng tường ( xem mục 3.5.2 ) 
 

Hình 3.4.4 Giằng tường 3.4.4 Trụ liền tường, trụ gạch độc lập 
 
 
3.5. CÁC BỘ PHẬN CỦA TƯỜNG VÀ CẤU TẠO CÁC BỘ PHẬN 

Tường là kết cấu bao che ( chủ yếu tường ngoài). Ngoài yêu cầu cách âm, phòng 
hoả... còn có yêu cầu chống lại các tác hại lâu dài của thiên nhiên: mưa, gió, nhiệt độ. 
Cấu  tạo tường cần thoả mãn các yêu cầu trên. Do đó cấu tạo tường cần chú ý nhất là 
tường ngoài. Tường trong ở những chỗ đặc biệt như khu vệ sinh, bếp,... cũng cần có 
cấu tạo đặc biệt để đủ khả năng làm việc. 
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Hình 3.5 Các bộ phận của  tường Hình 3.5.1Bệ  tường 
3.5.1. Bệ tường. 
Bệ tường là đoạn thân tường gần với mặt đất ( tường móng). Đây là bộ phận gần 

mặt đất vì vậy ngoài nước mưa thấm theo tường chảy xuống còn bỉ ẩm ướt do các hạt 
nước mưa rơi xuống nền bắn lên tường và ảnh hưởng của nước ngầm làm hệ tường bị 
phá hoại và ảnh hưởng đến độ ẩm trong nhà , để tránh tình trạng bất lợi này người ta 
có biện pháp cấu tạo bảo vệ thân tường, quanh nhà còn làm hệ thổng rãnh nước hoặc 
hệ thống nền dốc đẻ thoát nước mưa ra ngaòi công trình 

Bệ tường làm bằng vật liệu thông thường như gạch các loại, để tăng cường khả 
năng chịu lực có thể xây dày hơn thân tường, tạo thành các gờ nhô ra khỏi thân tường 
30-50mm, phía ngoài trát vữa xi măng.để tăng thêm mỹ quan, bên ngoài có thể ốp 
bằng đá , các  tấm granito đúc sẵn với các màu sắc khác nhau. 

Bệ tường làm bằng vật liệu có khả năng chịu lực cao như các phiến đá, bêtông và 
bêtông cốt thép. Khi làm vật liệu này bệ tường có thể bằng hoặc nhỏ hơn thân tường 
3-5cm, làm theo kiểu này có ưu điểm thoát nước mưa tốt. 
     Thềm nhà và rãnh thoát nước quanh nhà: 

Để dẫn nước mưa, nước bẩn ra xa công trình đến hệ thống thoát nước chung nổi hay 
chìm. 

Thông thường rãnh thoát nước quanh nhà có thể làm bằng đá, gạch, bêtông, ngoài 
láng vữa ximăng mác 75.Nói chung hạn chế làm bằng gạch vì gạch ngâm trong nước 
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thời gian lâu dễ bị phá hoại và nước bẩn sẽ thấm vào. Ở những vùng ít mưa cũng có 
thể làm vỉa hè độ dốc 5%. 

Hình 3.5.1Thềm nhà và rãnh thoát nước 
 
3.5.2. Giằng tường 

 Là một kết cấu tăng cường độ cứng cho tường theo phương ngang 
Tác dụng của giằng tường 

• Chia chiều cao của tường trong tầng nhà phù hợp với điều kiện làm việc của 
nó. Tường cao cứ 3-4 m thì làm một giằng tường 

• Tạo thành vành đai kín bao quanh nhà ở những vị trí tương đối dễ mất ổn định  
• Tham gia chịu đựng chống lún không đều, chống xé, chống nứt 

Giằng tường thường được bố trí tại vị trí tại phía trên lỗ cửa số, cửa đi. Đúng ra 
được bố trí giữa chiều cao tầng nhà là hợp lý nhưng do giằng tường chạy cùng một 
cốt, trong nhà lại có tường ngăn , đập, tường chứa các ô cửa nên  sẽ không đồng nhất 

Kích thước của giằng tường: được thiết kế với bề rộng bằng bề rộng tường, chiều 
cao bằng 1,2 hàng gạch ( 70-140 mm)  
3.5.3.Bệ cửa sổ: Thường làm bằng gạch xây nghiêng và nhô ra khỏi tường 5-7cm, 
thuận lợi cho thoát nước và tránh làm bẩn tường, cũng có thể xây phẳng nhưng dùng 
vữa ximăng trát để đề phòng nước thấm vào tường có độ dốc lớn hơn 1/5. Bộ phận 
nhô ra khỏi tường có thể làm móc nước hoặc trát vát, Hia bên có thể trát cao hơn một ít để 
đề phòng bẩn. Ngoài ra cách cấu tạo trên còn có thể làm bằng đá, bêtông, kim loại. 

• Ngạch cửa đi: Chỉ xủa lý cửa đi ngoài nhà đẻ đề phòng nước hắt, gió lùa váo 
trong nhà đựơc làm cao hơn nền nhà 1-3cm.Gờ nhô lên có thể xây bằng gạch 
hoặc bằng vữa ximăng làm gờ có nhược điểm quét dọn khó 
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Hình 3.5.3 Bệ cửa sổ 

• Thân tường hai bên lỗ cửa. 
Cửa có khuôn: hai bên bên lỗ của thường làm phẳng hoặc lồi, lõm .Bố trí chôn 

bách sắt hoặc gạch, gỗ liên kết khuôn cửa vào tường. 
Cửa không khuôn: Ở vùng khí hậu lạnh, hoặc do yêu cầu cách âm, Cửa không 

khuôn có thể làm thành chữ L hoặc chữ T như vậy che mưa tốt, lại tăng thêm độ kiên 
cố, tránh được di động khi đóng mở. Kích thước lồi lõm thường rộng bằng 1/2 gạch, 
dày 1/4 gạch. 

 
Hình 3.5.3  Thân tường phần trên lỗ cửa. 
 

 
Hình 3.5.3 Thân tường phần phía trên lỗ cửa. 
3.5.4. Mái hắt ( Ô-văng ) 

Tấm che bao gồm các tấm chắn nắng, chắn mưa trên hoặc bên lỗ cửa, có mấy loại 
chủ yếu: Tấm chắn ngang, đứng, Vừa ngang vừa đúng. Nghiên cứu kết hợp với việc 
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thông thoáng gió ở ngoài và bên trong lỗ cửa, tuỳ theo sự tính toán của Vật lý kiến 
trúc đồng thời làm nhiệm vụ như lanh tô là đỡ phần tường bên trên         

Tấm chắn ngang: thông thường với hướng Nam, ngăn tia nắng trên xuống, có thể 
cấu tạo tấm chắn đặc hoặc rỗng. 

Tấm chắn đứng thường dùng với hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc  
Tấm chắn ngang - đứng kết hợp; Tác dụng của loại này là ngăn cả tia nắng xiên và 

trên xuống. Thường dùng với hướng Đông Nam,  Tây Nam 

 
Hình 3.5.4 Ô-văng (Tấm che nắng) 
 
3.5.5. Lanh tô: Là bộ phận kết cấu chịu lực bên trên lỗ cửa sổ hoặc cửa đi, có tác 
dụng đỡ phần tường bên trên. Lanh tô có các loại sau :gỗ, gạch cuốn, gạch cốt thép, 
bêtông cốt thép. 

. Lanh tô vỉa đứng : 
Áp dụng cho chiều rộng lỗ cửa l ≤ 1200 mm. Đặt gạch xây đứng theo chiều gạch 

220 với độ cao h ≥ 420 mm, viên gạch cuối hàng vỉa phải ăn sâu vào tường 2/3 viên 
gạch. Nơi khu vực độ cao h phải dùng gạch và vữa có cường độ cao  (hình 1) 

. Lanh tô vỉa nghiêng: Áp dụng cho chiều rộng lỗ cửa l ≤ 1500 mm Đặt gạch xây 
nghiêng, viên gạch ở trung tâm xây thẳng đứng. Mạch vữa rộng nhất ≤ 20 mm mạch 
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vữa nhỏ nhất ≥ 7 mm. Độ cao vỉa bằng 1 gạch hoặc 1,5 gạch . Viên gạch ngoài cùng 
nghiêng 100-200 mm (hình 2) 

. Lanh tô gạch cốt thép  
Áp dụng cho chiều rộng lỗ cửa l ≤ 2000 mm Trên lỗ cửa phủ một lớp vữa xi măng 

mác 50 hoặc 75 dày 20-30 mm trong đặt thép ≥∅ 6mm hoặc thép bản 20 x 1 mm, cứ 
1/2 gạch đặt 1cốt thép, hai đầu ăn sâu vào tường ≥ 250 và bẻ quặp lên hàng gạch phía 
trên, sau đó phía trên dùng vữa xi măng mác 50-75 xây 5-7 hàng gạch với độ cao h ≥ 
1/4l 

. Lanh tô cuốn vòm  
Áp dụng cho chiều rộng lỗ cửa l = 1500-1800 mm 

Hình cung của cuốn vòm là một đoạn cung tròn. Nếu bán kính bằng l ta có cuốn vành 
lược, bán kính bằng 1/2l ta có cuốn vòm bán nguyệt. Độ cao của cuốn bằng (1/2-
1/12)l , thông thường là 1/8l , đặt gạch xây nghiêng, mạch vữa rộng hẹp cũng trong 
khoảng 7-20mm   

Gạch xây cuốn vuông góc với đường áp lực. Đỉnh cuốn là viên khoá ( viên lẻ). 
mạch vữa quy về tâm, chỗ lớn nhất không lớn hơn 25, chhõ nhỏ nhất không nhỏ hơn 
5. Vữa xây cuốn dùng vữa ximăng mác 50 

. Lanh tô bê tông cốt thép :có hai loại đổ tại chỗ và đúc sẵn  
Lanh tô bê tông cốt thép đỗ tại chỗ thường có chiều rộng bằng chiều rộng của 

tường. Chiều dày và số lượng cốt thép trong lanh  tô do tính toán quyết định .Khi 
tường lớn hơn một gạch  thì chiều rộng của lanh tô không cần bằng chiều rộng của 
tường, lúc này lanh tô  có thể làm chữ L. Trường hợp sàn đỗ tại chỗ khi độ cao của 
lanh tô và độ cao của sàn gần bằng nhau thì có thể kết hợp đổ sàn và lanh tô là một, 

Lanh tô bêtong cốt thép lắp ghép có ưu điểm thi công nhanh, có thể vượt đựơc các 
khẩu độ lớn . Tiết diện của lanh tô thưòng hình chũ nhật ,nhưng đôi khi là chữ L chiều 
cao lấy theo bội số của kích thước ( bằng chiều dày 2,3,4 viên gạch).  Lanh tô được 
chôn sâu vào tường 1-1,5 viên gạch, nhưng không được nhỏ hơn 1/15 chiều rộng ô 
củă.  
. Lanh tô thép :Trọng lượng nhẹ ,vượt được khẩu độ lớn, thường dùng thép hình, lợi 
này ít dùng vì không cần thiết. 
. Ô văng, ô văng kết hợp lanh tô ( mái hắt)  

Là bộ phận nằm ở phía trên lỗ cửa sổ, cửa đi có tác dụng che nắng che mưa 
đồng thời làm nhiệm vụ như lanh tô là đỡ phần tường bên trên. Ô văng không đưa ra 
hơn 1200 thường có cấu tạo kiểu côngxon. 
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Hình3.5.5 Một số hình thức Lanh tô 
. Lanh tô kết hợp giằng tường:  

Giằng tường thường được bố trí tại vị trí tại phía trên lỗ cửa số, cửa đi .Nếu mặt 
trên tường có nhiều lỗ của mà chiều cao của giằng tường cách mép trên cửa nhỏ hơn 
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600 thì giằng tường có thể giật cấp , hạ xuống kết hợp thành lanh tô. Khi qua của 
giằng tường lại giật cấp lên vị trí dưới bản sàn. 

 
Hình 3.5.5 Giằng tường kết hợp lanh tô 
3.5.6. Mái đua, Đỉnh tường:  
Có hai phương pháp cấu tạo đỉnh tường: 

. Trường hợp nhà có mái đua: lợi dụng mái đua làm bệ phận kết thúc đỉnh tường. 
Mái đua không lớn có thể xây gạch nhô ra làm bộ phận kết cấu đở mái đua. 

. Tường vượt mái: Nếu nhà không có mái đua thì xây tường cao vượt khỏi mái, 
để đề phòng nước mưa thấm từ đỉnh vào tường, đỉnh tường thường làm diềm bằng 
gạch láng vữa ximăng hoặc làm bêtông cốt thép, đấy cũng là mũ bảo vệ thân tường - 
mũ bảo vệ thân tường cũng phải làm dốc để thoát nước và cần nhô ra khỏi tường 5-
7cm thì việc thoát nước mới tốt. 

 
Hình 3.5.6 Mái đua, Đỉnh  tường 
3.6. TƯỜNG TẠI CÁC VỊ TRÍ ĐẶC BIỆT 
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3.6.1. Tường lan can: là loại tường xây cao từ 800 -1000 để bảo vệ và trang trí. có 
thể sáng tạo nhiều mẫu khác nhau. Có thể xây 220,105 hoặc 60, phía trên phải đổ 
giằng bêtông cốt thép. 
3.6.2. Tường hoa trang trí: là loại tường dùng để trang trí các vị trí thích hợp trong 
công trình, ngoài ra còn dùng để thông thoáng 
3.6.3. Tường gạch rỗng: là loại tường dùng gạch2,3,4 lỗ để xây vách ngăn giữa các 
bước gian. Có tác dụng cách nhiệt, cách âm tốt, tải trọng nhẹ. 
3.6.4. Tường bêtông cốt thép đúc sẵn: có bề dày mỏng, tiết kiệm đựơc diện tích, thi 
công nhanh nhưng giá thành cao  
Lỗ cửa ra vào trong ngoài nhà cần phải làm mái hắt, thường làm bằng bêtông. Khuôn 
của lắp ở mép trong tường hoặc mép ngoài. Khi khuôn của lắp mép ngoài thường nên làm 
gờ móc nước kết hợp với lanh tô hoặc mái hắt để ngăn không cho nước thấm vào nhà. 
3.7. CẤU TẠO MẶT TƯỜNG  

Lớp mặt tường làm nhiệm vụ bảo vệ thân tường như chống ảnh hưởng của thời 
tiết, và các tác hại vật lý hoá học hoặc phá hoại khác do con người gây ra. Ngoài ra 
còn có nhiệm vụ trang trí, giữ vệ sinh và cách nhiệt, cách âm cho công trình. 
3.7.1. Mặt tường ngoài : Mặt tường ngoài có thể chia ra làm 3 loại 

• Mặt tường không trát : xây gạch trần không trát vữa , làm mạch vữa lòi hoặc 
lõm, mặt tường yêu cầu phải xây thẳng, gạch tốt, vuông hình sắc cạnh, không 
cong, không sức mẻ, mạch vữa phẳng và đều. Để nước mưa không thấm vào 
qua mạch thì lớp vữa xây mác cao 50-75. Làm mạch vữa lòi hoặc lõm. Áp 
dụng cho nhà tạm hoặc nhà có yêu cầu nghệ thuật cao ,dùng gạch mộc .  

 
Hình3.7.1 Mặt tường không trát  

• Mặt tường trát : thường trát 2 lớp. Lớp thứ nhất có tác dụng sơ bộ làm phẳng 
mặt tường , sau đó trát lớp thứ hai , tổng chiều dày các lớp là 15-20mm. Có thể 
trát thông thường, trát đá rửa hoặc granitô. Đối với trường hợp cần chống thấm 
thì trát làm hai lớp, lớp thứ nhất trát vữa ximăng mác 50-75 khía quả trám , đợi 
khô rồi mới trát lớp thứ hai, sau đó đánh màu bằng ximăng nguyên chất để 
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chống thấm . thường sử dụng ở những nơi nhưmặt hè rãnh, máng nước, sê nô, 
khu vệ sinh , bể nước , bể phốt. 

 
Hình3.7.1 Mặt tường ốp đá dày 

 
3.7.2. Mặt tường trong  : 
Do yêu cầu vệ sinh nên dùng tường trát vữa, cần chú ý mấy điểm sau  

• Ở khu vực có nước như vệ sinh,tắm,xí : dùng vữa ximăng mác cao trát cao1600 
hoặc có thể ốp gạch tráng men để chống thấm 

• Ở góc tường : trát vữa bằng xi măng mác cao để tránh sứt mẻ 
• Ở chân tường: trát vữa xi măng hoặc ốp gạch men hay nẹp gỗ  

 
Hình3.7.2 Mặt tường trong   
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CHƯƠNG  4 
CẤU TẠO SÀN NHÀ 

 
  

4.1.KHÁI NIỆM VÀ YÊU CẦU CỦA SÀN . 
4.1.1.Khái niệm: 

Sàn nhà là bộ phận nằm ngang được cấu tạo để phân không gian của nhà thành các 
tầng lầu nhằm tăng diện tích sử dụng ở các cao trình khác nhau trên cùng một diện 
tích xây dựng. Sàn được coi như một sườn nằm ngang để giằng giữ, liên kết với cột, 
dầm và tường để đảm bảo tính ổn định chung cho toàn nhà. 
4.1.2. Yêu cầu đối với sàn 

Sàn là bộ phận kết cấu đồng thời làm hai nhiệm vụ chịu lực và bao che của nhà 
nhà. Là kết cấu chịu lực, sàn chịu tất cả các loại tải trọng thường xuyên và tạm thời tác 
động lên do trọng lượng bản thân của tường vách. 

Phương án kết cấu sàn và loại sàn phải dựa trên cơ sở là sàn chịu đựoc tốt các tác 
động cơ học do người đi lại, do di chuyển vật dụng, chuyển dịch và vận chuyển hàng 
hoá, chống chịu tác động xâm thực của axít ,kiềm ... giảm thiểu tính dẫn nhiệt và 
truyền âm, thuận tiện việc bảo quả , vệ sinh phòng ốc. Do đó, để đảm bảo an toàn và 
sử dụng tốt, cấu tạo sàn cần đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau: 
Đảm bảo cường độ : 

Ngoài việc sàn chịu tải trọng của bản thân cùng tường vách đặt trực tiếp lên sàn , 
theo yêu cầu phân chia phòng ốc kết cấu chịu lực của sàn còn phải đủ sức chịu tải 
trọng của con người, vật dụng gia đình hoặc các thiết bị máy móc phục vụ con người. 
Do đó yêu cầu sàn phải đủ cường độ và độ cứng, bảo đảm không bị gãy, sập gây nguy 
hiểm cho con người và hư hỏng vật dụng ở cả tầng trên và tầng dưới. 
Cách âm và cách nhiệt: 

Để bảo đảm sử dụng tốt, thoải mái, cấu tạo sàn phải giải quyết tốt vấn đề cách âm, 
cách nhiệt để khi đi lại , làm việc và nghỉ ngơi ở các tầng không bị ảnh hưởng lẫn 
nhau. 
Chống cháy cao :  

Vật liệu làm sàn khó hay không cháy và chịu được nhiệt độ cao mà không làm 
biến dạng kết cấu gây ra mất ổn định cục bộ hay toàn bộ công trình.những trường  hợp 
khác phải có biện pháp phòng cháy thích đáng như các sàn gỗ thì các dầm chịu lực 
phải được quét phủ lớp vật liệu khó cháy. 
Chống ăn mòn và chống thấm: 

Tuỳ theo vị trí và tính chất sử dụng ở mỗi nơi mà các yêu cầu cấu tạo có khác nhau 
như: sàn nhà thí nghiệm hoá chất thì phải quan tâm đến giải pháp chống xâm thực: sàn 
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nhà vệ sinh luôn luôn tiếp xúc với nước thì cần cấu tạo chống thấm, chống ẩm và chịu 
mài mòn. 
Kinh tế :  

 Sàn là bộ phận chiếm khá nhiều kinh phí trong toàn bộ giá thành nhà. Đòi hỏi sàn 
phải nhẹ và có chiều dày cấu tạo tối thiểu, phải sử dụng vật liệu hợp lý và có khả năng 
được công nghiệp hoá. 
Mỹ quan và vệ sinh: 

 Là yêu cầu không thể thiếu nhằm đảm bảo sử dụng và bảo trì sàn như là cấu tạo 
mặt sàn phải dễ làm vệ sinh, không bám bụi và đạt  tính thẩm mỹ cao 
4.2. PHÂN LOẠI : 
4.2.1. Theo giải pháp kết cấu 

Theo giải pháp kết cấu của bộ phận chịu lực sàn phân ra ba loại chính là : sàn bản, 
sàn sườn và sàn không dầm. 

Sàn bản : là loại toàn khối đơn giản nhất . Bản chịu lực theo một phương, với chỉ 
số chiều dài lơn hơn hay bằng hai lần chiều rộng gọi là bản kê 2 cạnh. Khi chỉ số 
chiều dài nhỏ hơn hai lần chiều rộng, bản chịu lực hai phương gọi là bản kê 4 cạnh. 

Sàn sườn : Trong sàn sườn kết cấu chịu lực chính là dầm, dầm là sườn của sàn 
đựơc bố trí theo một hoặc hai phuơng, trên hệ dầm có bản sàn được đúc liền khối với 
dầm hoặc bên trên gác các tấm chịu lực, panen lắp ghép. 

Sàn dầm toàn khối có bản kê hai cạnh  
Sàn dầm toàn khối có bản kê bốn cạnh  
Sàn dầm kiểu ô cờ 
Sàn dầm lắp ghép dùng panen 
Sàn dầm bán lắp ghép. 

    Sàn không dầm: Trong loại sàn này là các tấm phẳng đặc hay rỗng đặt trực tiếp lên 
cột hoặc vách cứng chịu lực. Nhóm này có cả sàn nấm toàn khối lắp ghép hoặc bán 
lắp ghép. 
4.2.2.Theo vật liệu :  

Tuỳ theo vật liệu dùng để cấu tạo các bộ phận chịu lực của sàn người ta phân ra 
thành các loại: sàn gỗ, sàn dầm thép, sàn bê tông cốt thép hay h. 

Trước đây các sàn gỗ được áp dụng rộng rãi không chỉ trong các nhà gỗ mà cả các 
nhà xây gạch với số tầng bất kỳ. Hiện nay chỉ hay dùng trong các loại nhà gỗ hay các 
nhà gạch dưới bốn tầng ở các địa phương có sẵn gỗ. 

So với sàn gỗ, sàn bêtông cốt thép có những ưu điểm hơn nên ngày càng được sử 
dụng rộng rãi nhất. tuỳ theo biện pháp thi công nhà, sàn bêtông cốt thép lại chia ra sàn  
toàn khối và sàn lắp ghép hoặc bán lắp ghép.Sàn bêtông lắp ghép cho pháp công nghiệp 
hoá xây dựng cao hơn nên phạm vi ứng dụng rộng rãi hơn nhiều so với sàn bêtông cốt 
thép  
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Sàn dầm thép vì chiếm nhiều vật liệu hiếm và giá thành đắc nên hiện nay ít dùng 
trong xây dựng và các nhà dân dụng thông thường. 
4.2.3. Theo biện pháp thi công 

Sàn bêtông cốt thép toàn khối: loại sàn này đảm bảo độ cứng lớn và liên kết tốt 
cho sàn. Áp dụng cho loại nhà có mặt bằng không theo một quy tắc nhất định hoặc có 
yêu cầu đặc biệt.  

Sàn bêtông cốt thép lắp ghép: loại sàn này đảm bảo yêu cầu công nghiệp hoá sản 
xuất và cơ giới hoá thi công . Kết cấu chịu lực của sàn đựơc chế tạo ở nhà máy hoặc 
công trường, sau đó lắp ghép vào vị trí. Loại sàn này nâng cao hiệu suất lao động, tốc 
dộ thi công không bị hạn chế bởi thời tiết, tiết kiệm ván khuôn. Tuy nhiên loại sàn này 
không có độ cứng bằng loại sàn đổ toàn khối, do đó cần có biện pháp gia cố nhất là ở 
những vị trí liên kết ráp nối. 

Sàn bêtông cốt thép bán lắp ghép: loại sàn này có một phần toàn khối, một phần 
lắp ghép, nó tổng hợp cả ưu nhựơc điểm của cả hai loại trên. 
4.2.4. Theo vị trí sử dụng:   

Sàn tầng hầm, tầng trệt, tầng lầu. 
Sàn dưới nóc, sàn sân thượng, ban công , lô gia 
Sàn bếp, phòng vệ sinh 
Sàn phòng thí nghiệm, phòng mỗ... 
 

4.3. CÁC BỘ PHẬN CHÍNH CỦA SÀN  
Sàn nhà đựợc cấu tạo với ba bộ phận chính : 
4.3.1. Kết cấu chịu  lực của sàn 

Gồm dầm hoặc dàn bằng gỗ, thép, bê tông cốt thép và các cấu kiện chèn kín 
khoảng trống giữa các dầm, hoặc các tấm panen hay các tấm đúc sẵn. Toàn bộ sàn gác 
lên đầu tường chịu lực hoặc khung chịu lực và khẩu độ sẽ tuỳ thuộc vật liệu cấu tạo 
kết cấu. 
4.3.2. Áo sàn: Cấu tạo bề mặt hoàn thiện đặt trên kết cấu chịu lực hoặc trên tầng cách 
âm hay trên lớp chống thấm, đựơc thực hiện với vật liệu lát mặt như gạch, ván gỗ, 
chất dẻo... 
4.3.3.Trần sàn : Bộ phận được cấu tạo ở bề mặt đưới kết cấu chịu lực của sàn, nhằm 
mục đích tăng cường khả năng cách âm, cách nhiệt làm cho bề mặt dưới của sàn đựơc 
phẳng theo yêu cầu mỹ quan và vệ sinh. Trần sàn trát vữa xi măng mác 75 dày 1,5-
2cm, có thể đóng thêm trần nhựa, trần thạch cao, trần bêtông lưới thép.v.v.v 

Ngoài ra tuỳ theo yêu cầu sử dụng mà trong kết cấu sàn còn có bố trí xen lẫn trong 
các bộ phận chính các lớp như: 

• Lớp chống thấm 
• Lớp cách nhiệt 
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• Lớp cách âm 
• Lớp cách hơi 

4.4. CẤU TẠO SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI: 
4.4.1. Đặc điểm: 

Sàn bêtông cốt thép toàn khối là loại sàn được áp dụng phổ biến trong xây dựng 
kiến trúc dân dụng và công nghiệp.  

Ưu điểm: 
• Cấu tạo đơn giản bền chắc có độ lớn cứng. 
• Khả năng chống cháy tốt, không mục nát, ít phải bảo trì, dễ thoả mãn các yêu 

cầu về vệ sinh. 
• Vượt đựơc khẩu độ tương đối lớn, diện tích rộng. 
Nhược điểm: 
• Sữa chữa ,cải tiến khó. 
• Khả năng cách âm không cao, cần có biện pháp cách âm cho sàn theo yêu cầu. 
• Tốn ván khuôn và sức lao động, thời gian thi công chậm và chịu ảnh hưởng của 

thời tiết. 
• Tải trọng bản thân lớn., có thể chế tạo bằng bê tông nặng hoặc bêtông nhẹ ( 

như bêtông keramzit, bêtông xỉ, bêtông peclit.v.v..) 
4.4.2. Phân loại:  

4.4.2.1. Sàn bêtông cốt thép hình thức bản: 
Sàn bêtông cốt thép bản kê hai cạnh: là loại toàn khối đơn giản nhất . Bản chịu 

lực theo một phương, với chỉ số chiều dài lơn hơn hay bằng hai lần chiều rộng. Nhịp 
của bản sàn nên lấy trong khoảng 2000-3000mm , sán có bề dày 60-100mm, đựơc gác 
sâu váo tường tối thiểu ≥120mm. Loại sàn này thích hợp cho hành lang, sàn nhà vệ 
sinh hay các phòng có khẩu độ nhỏ.  

Sàn bêtông cốt thép bản kê bốn cạnh: là loại sàn mà bản sàn chịu lực theo hai 
phương, tỷ số chiều dài nhỏ hơn hai lần chiều rộng, nhịp của bản sàn nên lấy 4000-
5000mm sàn có bề dày khoảng 80-120mm đựơc gác sâu vào tường tối thiểu ≥120mm. 
Loại sàn này thích hợp cho sàn nhà có mặt bằng gần vuông.  

 
Hình4.4.2  Bản kê hai cạnh,  Bản kê bốn cạnh 
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4.4.2.2. Sàn bêtông cốt thép hình thức sàn sườn : 
- Sàn bản dầm toàn khối 
Là loại sàn có sườn gồm các bản và hệ dầm tạo thành trên mặt bằng những ô hình 

chữ nhật  với tỷ số giữa 2 cạnh >2 
Hình thức bản dầm được áp dụng trong trường hợp nhịp của sàn tương đối lớn, nếu 

dùng hình thức bản thì thì độ dày của bản sẽ lớn không tinh tế, do đó phải thêm các 
dầm để giảm bớt chiều dài nhịp của bản. 

Với sàn có kết cấu theo hình thức bản dầm sẽ đạt được hiệu quả kinh tế khi sàn có 
nhịp trung bình.Tuy nhiên sẽ tốn gỗ ván khuôn hơn loại sàn thình thức bản. Mặt dưới 
của sàn không bằng phẳng và phải làm trần treo khi có yêu cầu 

Theo hình thức chịu lực có thể phân thành 2 loại : Sàn 1 hệ thống dầm và Sàn 2 hệ 
thống dầm  

Sàn một hệ dầm: Áp dụng khi mặt bằng sàn hẹp. Cần chọn phương chịu lực để có 
nhịp của dầm ngắn nhất với khoảng cách giữa các dầm từ 1m đến 2.5m. Khi khoảng 
cách giữa hai dầm liền kề < 1,2m thì người ta gọi đó là sàn dày sườn. 

Sàn hai hệ dầm :Áp dụng khi mặt bằng sàn rộng, sơ đồ kết cấu được xem như là 
bản kê lên dầm phụ, dầm phụ gối lên dầm chính, dầm chính đặt lên cột hoặc tường. 

Phương của hệ dầm đựoc chọn tuỳ thuộc vào sự bố trí chung của ngôi nhà và các 
yêu cầu khác. 

Khi đặt dầm chính theo phương dọc nhà , trần nhà và cả gian nhà được chiếu sáng 
tốt hơn nhưng có thể phải kê một số dầm phụ lên phần tường trên ô cửa ở tường dọc, 
lúc đó cần đặt lanh tô khoẻ để chịu lực từ mút dầm phụ truyền xuống. Trong trường 
hợp đặt dầm chính theo phương ngang nhà làm tăng độ cứng ngang của nhà. Khoảng 
cách giữa các dầm chính từ 4m đến 6m. 

Ngoài ra khi bố trí cột để đỡ dầm trong nhà cần quan tâm đến những yêu cầu sử 
dụng ngôi nhà như sự sắp xếp dây chuyền sản xuất việc sư dụng không gian của 
phòng ốc. 

Trong phạm vi mỗi nhịp của dầm chính có thể bố trí một, hai hoặc ba dầm phụ , và 
nên xếp đặt dầm phụ thế nào cho có một dầm phụ đặt  theo trục cột. Khoảng cách giữa 
các dầm phụ từ 1,5m đến 3m. 

Kích thước tiết diện dầm và bản : 
Dầm chính :  Chiều cao dầm lấy bằng 1/8-1/12chiều dài dầm 

   hdc = (1/8-1/15)ldc   ; bdc = (1/2-1/3)hdc 
Dầm phụ :  Chiều cao dầm lấy bằng 1/15-1/20 chiều dài dầm 

hdp = (1/15-1/20)ldp   ; bdp  = (1/2-1/3)hdp 
Bản : Chiều dày bản 6-10 cm tuỳ theo khẩu độ bản nhỏ hay lớn , 5cm đối với sàn 

mái. 
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Khi sàn kê trực tiếp lên tường, đoạn kê lê tường gạch là : 120mm đối với bản, 
220mm đối với dầm phụ , 340mm đối với dầm chính. Nếu bề dày tường không đủ thì 
làm thêm bổ trụ. Mút dầm chính phải được đúc liền toàn khối với cột bê tông cốt thép 
đặt ở trong tường hoặc sát tường. 

Hình  4.4.2 Sàn bêtông cốt thép hình thức bản dầm 
- Sàn ô cờ (két sông):  
Có hai loaị sàn ô cờ: kiếu bản kê bốn cạnh và kiểu lưới ô nhỏ.  
  Sàn ô cờ kiểu bản kê bốn cạnh: Là loại sàn sườn trong đó dầm chính, dầm phụ 

lấy bằng nhau và chổ gặp nhau của dầm ngang dọc là các cột đỡ . Lưới cột thường 
dùng tạo nên một mạng lưới ô vuông hay ô chữ nhật gần vuông với diện tích ô không 
quá 36m2 .Bản có chiều dày 8-15cm, Loại sầnn này có ưu điểm tạo nên mặt trần có hệ 
dầm đều đẹp dễ trang trí hay áp dụng trong những không gian lớn có thể bố trí cột như 
tiền sảnh, khách sạn, bệnh viện, truờng học..v.v. 

   Sàn kiểu lưới ô nhỏ: Là một loại sàn sườn trong đó các sườn ngang dọc lấy cao 
bằng nhau , tạo thành một lưới ô vuông từ 80cm -2m. Chiều cao các sườn lấy bằng 
1/30-1/35l ( bước cột, khẩu độ lớn của phòng). Bản sàn chỉ dày 5cm và cả tấm sàn tựa 
trực tiếp lên bốn tường hay các gối tựa xung quanh. Sàn có thể phủ trên một phòng có 
diện tích 60-70m2

 mà không cần cột đỡ giữa , nó chỉ dùng khi phòng có hình thức 
vuông hay gần vuông có yêu cầu mỹ quan cao ( vì loại sàn này kém kinh tế hơn các 
sàn toàn khối kể trên) sàn thi công phức tạp, tốn cốp pha. 

Các sườn có thể đặt song song với các cạnh phòng hay đặt chếch 450 so với cạnh 
phòng   

Cũng có thể kết hợp kiểu sàn kê bốn cạnh và ô cờ để phủ lợp các phòng có diện 
tích lớn bằng cách tạo nên một lưới ô vuông với khoảng cách các cột 6-9m và từ cột 
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này sang cột kia có dầm nối liền. Loại sàn này cũng chỉ áp dụng trong các phòng như 
tiền sảnh, gian triển lãm.v.v. 

Hình  4.7 Sàn ô cờ 
4.4.2.3. Sàn nấm : gồm một bản dày có mặt bằng vuông hoặc tròn được đặt ở trên 

một đầu cột chịu lực ở trung tâm bản, chỗ sàn tựa vào đầu cột, ứng suất cục bộ sẽ rất 
lớn có thể đâm thủng sàn, để khắc phục cấu tạo mũ cột loe ra theo góc 450, rộng 0.2-
0.3 bước cột, Chiều dày bản sàn thường lấy bằng 1/35- 1/40 khoảng cách cột, thường 
bằng 150-200mm, với một số trường hợp bản sàn có thể dày hơn, bản sàn tựa lên một 
lưới cột 6000x6000mm, 8000x8000mm. Loại sàn này thích hợp cho công trình kiến 
trúc có mặt bằng tương đối lớn như siêu thị, chợ hoặc xưởng chế tạo. 

Loại sàn này có ưu điểm mặt trần phẳng, mỹ quan và có khả năng chịu lực chấn 
động cũng như tải trọng lớn. Nhưng có nhược điểm không tinh tế vì tốn vật liệu . Sàn 
nấp áp dụng trong trường hợp khi sàn phải chịu tải trọng lớn haycó yêu cầu đặc biệt. 
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Hình  4.4b Sàn nấm 
 
4.5. CẤU TẠO MẶT SÀN THÔNG THƯỜNG 
4.5.1. Mặt sàn láng : 
4.5.1.1. Mặt sàn láng vữa xi măng cát, đánh màu bằng xi măng nguyên chất : 

Lớp mặt sàn cấu tạo bằng hỗn hợp xi măng cát vàng 1:2 - 1:3 
Trên lớp bê tông cốt thép chịu lực của sàn rải một lớp cách ấm bằng bêtông xỉ 

hoặc bêtông gạch vở dày 6-8 cm mác 50, trên lớp cách âm là lớp vữa láng xi măng cát 
dày 2-3 cm. Đồng thời với việc láng vữa là đánh màu bằng xi măng nguyên chất, có 
thể kẻ ô vuông30x30cm hay 40x40cm và khi cần thiết lăn bu xát chống trơn. 

• Ưu điểm : Cấu tạo đơn giản, dễ thi công, có khả năng chống thấm, gía thành 
hạ, áp dụng phổ biến trong nhà dân dụng cấp II-III. 

• Nhược điểm: không đẹp, không bền, dễ rạn nứt, dễ sinh bụi, không đảm bảo vệ 
sinh và mỹ quan  

4.5.1.2. Mặt sàn trát  granitô : 
Cấu tạo tương tự mặt sàn láng vữa xi măng cát, được láng vữa granitô dày 1-2 cm 

(vữa granitô tính theo trong lượng gồm: 2 phần đá cẩm thạch xay cỡ 3-8 mm, 1 phần 
xi măng trắng và 1/10 bột màu )  
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Tuỳ theo công tác hoàn thiện, mặt sàn có hai hình thức: đá rửa hoặc đá mài. 
• Đá rửa có bề mặt nhám do việc được rửa bằng bàn chải khi lớp vữa đã tương 

đối cứng để cho những hạt đá cẩm thạch nổi lên trên bề mặt không quá 1/3 cở 
hạt     

• Đá mài có bề mặt nhẵn do việc được mài bằng tay hoặc bằng máy sau khi láng 3 
ngày 

Muốn cho lớp vứa granitô gắn chặt vào lớp lót vữa xi măng cát bên dưới thì lớp xi 
măng cát này phải được làm nhám bằng cách kẻ thành các ô vuông hay ô trám khi vừa se 
mặt 

Để mặt sàn tránh bị nứt, cần kẻ vạch phân ô bằng cách đặt nẹp đồng hoặc kẽm chì 
dày 2mm lên lớp lót trước khi láng vữa granitô 

• Ưu điểm: Bền, đẹp, sạch, dễ lau chùi, chấm thấm cao, được áp dụng cho cầu 
thang, hành lang, nơi công cộng, nhà tắm, nhà vệ sinh, phòng thí nghiệm .. ..  

• Nhược điểm :Dễ đọng nước, giá thành cao, thi công phức tap   
4.5.2. Mặt sàn nạm đá, ( môdaiích ): 

Cấu tạo tương tự mặt sàn láng vữa granitô, nhưng không dùng hỗn hợp xi măng 
hạt đá mà trên lớp vữa xi măng cát láng một lớp xi măng trắng hoặc có pha màu, rồi 
dùng những đá vân hay mảnh sứ nhỏ nạm gắn trên lớp này . 

• Uu điểm: Bền, đẹp, sạch 
• Nhược điểm :Giá thành cao, thi công phức tạp 

4.5.3. Mặt sàn lát : Là loại mặt sàn được cấu tạo với các tấm nhỏ hay các viên ghép 
sát lại với nhau. Các tấm lát có thể bằng nhiều loại vật liệu : gỗ, xi măng cát, granito, 
gốm, vật liệu tổng hợp .. .. .. 
- Mặt sàn lát gạch ximăng hay tấm granito, gạch, gốm : 

Mặt sàn này cấu tạo bằng các viên gạch lát mỏng, kích thước vừa, mặt trên nhẵn, 
mặt dưới có gân hay khía để dễ bám vào lớp vữa liên kết. 

Khi thi công rải lớp vữa lót bằng xi măng cát 1:3 dày 2 - 2,5cm để liên kết các 
gạch lát với lớp nền sàn. Liên kết giữa các tấm lát bằng xi măng nguyên chất. 

Các loại gạch thường dùng : 
• Gạch xi măng cát có kích thước 20 x 20cm dày 2cm. 
• Gạch đất nung (gạch lá nem) kích thước 30 x 30cm dày 3cm. 
• Gạch granito kích thước 30x30cm, 40 x40cm dày 2cm. 
• Gạch đá hoa, gạch gốm , đá granite. .. ..   
So với các loại mặt sàn khác, loại này có nhiều ưu điểm như sạch, bền, đẹp, thi 

công nhanh, giá thành không cao, chịu nước, ẩm tốt nên thường được dùng. 
- Mặt sàn lát gỗ ván ghép : 

Ván gỗ có bề dày 2,5 - 4cm, chiều rộng 10 - 12cm được ghép sát vào nhau theo 
một hướng.Yêu cầu gỗ làm ván ghép phải tốt, xử lý chống mối mọt , khô, ít vênh.Ván 



Bài giảng KIẾN TRÚC DÂN DỤNG- Phần Cấu tạo Kiến trúc 

 
  NGUYỄN NGỌC BÌNH  ( sưu tầm và biên soạn )                                                                       TRANG  54 

không đặt trực tiếp lên sàn mà phải kê trên các thanh gỗ đệm hoặc dầm đỡ và liên kết 
với nó bằng đinh. Dầm đỡ có kích thuớc 4-6cm x 6-12cm. Khoảng cánh giữa các dầm 
gỗ đệm tuỳ theo chiều dày ván gỗ và tải trọng sử dụng bên trên mà lấy từ 50-100cm. 

Để hạn chế các kẽ hở và độ vênh chung của mặt sàn, dọc các tấm ván nên làm 
mộng rãnh theo các kiểu: mộng hèm lưỡi gà đơn, kép, mộng hèm chốt lưỡi gà, mông 
ghép khớp giả hèm. Để chống ẩm, mục cho cấu kiện của sàn và gỗ cần phải chừa khe 
trống giữa tường và dầm đỡ > 3cm, giữa tường và lớp ván phủ mặt sàn 1 -2cm. Khe 
này về sau khi hoàn thiện được che bằng gờ chân tường hoặc góc lượn. 

Các hình thức ghép ván : kiểu đặt song song, kiểu quả trám, kiểu chữ nhân, kiểu 
chữ nhật lệch .... 
- Mặt sàn lát páckê : 

Páckê là gồm các thanh gỗ mỏng, có kích thước nhỏ được chế tạo bằng loại gỗ 
cứng. Các thanh páckê thường có kích thước hình chữ nhật dài 15 - 40cm, rộng 3 - 
6cm, dày 1,2 - 1,5cm với bốn má cạnh xung quanh đều có làm mộng rãnh để liên kết 
với nhau thành mảng lớn, hạn chế hiện tượng vênh cục bộ làm cho mặt sàn gợn sóng và 
không phẳng. 

Có 2 phương pháp lát páckê : 
• Páckê lát trên ván thô: Ván thô được chọn không rộng quá 18cm và ghép 

nghiêng 45 độ so với dầm đệm, được lát gần sát nhau. Páckê liên kết với ván 
thô bằng đinh, đinh phải đóng sâu để đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Giũă 
lớp ván thô và pắckê là lớp giấy dầu, dưới lớp ván thô là các đố gỗ 40x40cm 
khoảng cách bằng viên pắc kê. 

• Páckê lát trên nền cứng: để liên kết giữa pắckê và nền bêtông hay các lớp 
cứng, thường dùng các chất dính xây dựng. Nền páckê được dán trên lớp keo 
(máttít atplan) dày 2-2,5cm với mộng theo hình thức cấu tạo đặc biệt có thể 
bám chặt vào lớp kết cấu sàn khi đã khô cứng. 

4.6. CẤU TẠO SÀN TẠI MỘT SỐ VỊ TRÍ ĐẠC BIỆT : 
Mặt sàn đặc biệt gồm mặt sàn tầng hầm, tầng trệt, mặt sàn khu vệ sinh, mặt sàn 

cách âm cao, mặt sàn đàn hồi. 
4.6.1. Mặt sàn tầng hầm và tầng trệt : 

Mặt sàn này chịu ảnh hưởng nhiều của độ ẩm nên có cấu tạo phức tạp. 
Mặt sàn tầng hầm thi công trực tiếp trên các lớp nền mà không cần dùng các lớp 

đệm cách âm, cách nhiệt. 
Để giải quyết vấn đề chống thấm từ đát lên nhất la cho các sàn nằm gần hay dưới mực 

nước ngầm, giữa nền và sàn có thể dùng 1 lớp cát hạt to dày 5 - 7cm hay 1 lớp bê tông cốt  
thép cách nước đỡ toàn khối dày 4cm hoặc các vữa liên kết mặt sàn bằng vữa chống thấm 
tốt. 
4.6.2. Mặt sàn khu vệ sinh :  
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Mặt sàn này có yêu cầu chống thấm cao, sạch, đẹp. Để đảm bảo yêu cầu này, vật 
liệu làm áo sàn phải cách nước tốt như các loại gạch men chống trơn. Hoặc trong lớp 
mặt sàn làm bằng ximăng cát phải có lớp chống thấm bằng ximăng cát vàng 1 : 2 dày 
1-2cm có đánh màu vì mặt sàn thường xuyên có nước. 

Lớp chịu lực của sàn cũng cần cách nước tốt . Nếu là sàn bêtông cốt thép toàn khối 
thì cho ngâm nước ximăng (khoảng 7 ngày đêm ) đến khi không còn thấy dột 
nữa.nước ximăng pha trộn theo tỉ lệ 5kg ximăng trong 1m3 nước, ngày quấy trộn 3 lần 
, bảo đảm mức nước cao 8-10cm 

Chỗ sàn tiếp xúc với tường cũng như các đường ống kỹ thuật nên có be cao lên 15 
- 20cm, 4 hàng gạch chân tường từ mặt sàn lên nên xây bằng vữa xi măng cát. Mặt 
tường bên cần ốp gạch men hay trát láng đến độ cao 1,2m là tối thiểu để tránh nước 
ngấm qua tường làm ẩm ố tường. Nếu là sàn lắp ghép thì trên lớp đan hay panen làm 
thêm một lớp bêtông cốt thép chống thấm dày 4cm mác 200 có ngâm nước ximăng 
như trên. 
 

 

 
Hình 4.6.2  Mặt sàn khu vệ sinh  
 
4.6.3.  Mặt sàn cách âm cao 

Nguyên tắc cấu tạo sàn cách âm là phải tìm biện pháp tăng cường cách âm không 
khí và va chạm của sàn. để tăng độ cách âm không khí cho sàn thường dùng biện pháp 
cho thêm vật liệu cách âm vào khoảng giữa sàn đồng thời phải bịt kín các khẽ hở của 



Bài giảng KIẾN TRÚC DÂN DỤNG- Phần Cấu tạo Kiến trúc 

 
  NGUYỄN NGỌC BÌNH  ( sưu tầm và biên soạn )                                                                       TRANG  56 

sàn.Vật liệu nhồi nên bằng vật liêu có độ hút âm lớn đồng thời không quá nhẹ thì hiệu 
quả sẽ tốt hơn như xỉ, cát hạt to, sợi, bột.v.v. 

Cách âm va chạm thường có hai cách giải quyết : 
Cách thứ nhất: một là chỗ tiếp xúc giữa sàn và tường, giữa sàn và tường đều có 

đệm chèn vật liệu đàn hồi nếu lớp vật liệu dải suốt đựoc cả mặt sàn thì hiệu quả cách 
âm của mặt sàn càng tốt vì không những nó làm tăng độ cách âm va chạm mà còn 
nâng cao độ cách âm không khí. Khi cấu tạo kiểu này phải đặc biệt chú ý đến chỗ tiếp 
xúc giữa phần trên và phần dưới, tại đó nên luôn đệm bằng vật liệu đàn hồi .Vật liệu 
đàn hồi cách âm có thể dùng sợi thuỷ tinh, bông khoáng chất hay các tấm sợi gỗ 
ép.v.v. 

Cách thứ hai: là cấu tạo sàn thanh hai lớp hoàn toàn tách rời nhau, không có hay 
rất ít chỗ tiếp xúc với nhau. Ở các chổ tiếp xúc phải xử lý cách âm va chạm. 

 
Hình 4.6.3  Mặt sàn cách âm cao 
 
4.6.4. Mặt sàn đàn hồi 

Thường làm bằng sàn gỗ. Nguyên tắc cấu tạo như sau: mặt sàn gỗ không được tựa 
trực tiếp lên lớp chịu lực của sàn mà tựa lên một hệ thống các đòn gánh dài 1200mm 
.Các đòn gánh này bằng gỗ , các đầu mút chỉ mỏng 30-40mm và ở giữa dày 80-
100mm tuỳ theo độ đàn hồi cần thiết do tính toán quyết định , chiều rộng đòn gánh là 
100mm đặt cách nhau 400mm tựa lên các sống cứng rộng 100mm cao 60mm chạy 
song song cách nhau 400mm các dầm chạy đỡ mặt sàn tựa lên các đòn gánh theo cùng 
phương với đòn và cách đòn bằng những con lăn gắn ở đàu đòn. Mặt sàn bên trên gồm 
hai lớp ván một lớp páckê giữa hai lớp có lớp giấy dầu. Gỗ làm mặt sàn không nên 
làm gỗ quá cứng mà nên là gỗ đàn hồi , mềm.  
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Hình 4.6.4  Mặt sàn đàn hồi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bài giảng KIẾN TRÚC DÂN DỤNG- Phần Cấu tạo Kiến trúc 

 
  NGUYỄN NGỌC BÌNH  ( sưu tầm và biên soạn )                                                                       TRANG  58 

 
CHƯƠNG 5 
CẦU THANG 

5.1. KHÁI NIỆM VÀ ĐỘ DỐC CẦU THANG, YÊU CẦU THIẾT KẾ CẦU 
THANG 
5.1.1. Khái niệm.  

Trong công trình kiến trúc cầu thang là phương tiện giao thông lên xuống giữa các 
mặt phẳng nằm ngang còn gọi là sàn nhà có độ cao khác nhau.Các công trình kiến trúc 
nhiều tầng đều phải thiết kế đường giao thông lên xuống liên hệ giữa các tầng  trong 
đó gồm: Cầu thang thường, thang máy, thang tự chuyển, đường dốc.v.v.  

 - Đường dốc: giới hạn độ dốc từ 0 –200. Độ dốc từ 1:8 trở xuống làm đường dốc 
thoải.Đường dốc thoải chiếm nhiều diện tích nên chỉ sử dụng ở một số công trình đặc 
biệt như bệnh viện, gara ôtô nhiều tầng  

 - Cầu thang thường: giới hạn độc dốc từ 200 – 450. Thích hợp nhất là <=350 cho 
nhà công cộng, <= 400 cho nhà ở, <= 450 cho thoát người, <= 600 cho kỹ thuật, 70- 
900 dùng cho vệ sinh bể nước hoặc mái nhà. 

 - Cầu thang tự chuyển: dùng ở những nơi có luồng người đi lại rất nhiều như của 
hàng bách hoá , nhà ga .v.v... 

 - Thang máy :dùng cho các nhà cao tầng như nhà ở, nhà làm việc có có tầng cao 
trên 5 tầng nhằm giảm bớt hao phí năng lượng của người lên xuống cầu thang, tiết 
kiệm thời gian vận chuyển. Nhà cao tầng cần phải có thiết bị thang máy song bên cạnh 
đó vẫn phải thiết kế cầu thang thường. Thang máy và cầu thang tự chuyển thiết kế có 
thiết bị cơ khí phức tạp bảo quản sữa chữa tốn kém. 

 
Hình 5.1  Độ dốc các loại cầu thang 

 
5.1.2. Yêu cầu. 

Khi thiết kế cầu thang cần phải đảm bảo các yêu cầu sau: 
• Thẩm mỹ, sử dụng thuận tiện, độ dốc và chiều rộng vế thang phải thích hợp. 
• Rẻ tiền, thi công dể dàng và nhanh chóng. 
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• Bảo đảm an toàn, có đầy đủ ánh sáng không trơn trượt. 
• Chịu đựơc tải trọng khi vận chuyển những vật nặng và có khả năng chịu lửa lớn. 

5.2. Phân loại cầu thang. 
5.2.1. Theo chức năng : 

• Cầu thang chính: thường đặt ở các sảnh, các vị trí giao thông chính của nhà 
được sử dụng nhiều nhất. 

• Cầu thang phụ : thường đặt ở vị trí phụ. 
• Cầu thang phục vụ: dùng đẻ vận chuyển đồ đạc thức ăn. 
• Cầu thang phong cháy: dự phòng khi có sự cố hoả hoạn xảy ra. 

5.2.2. Theo vị trí: 
• Cầu thang trong nhà 
• Cầu thang ngoài nhà. 

5.2.3. Theo hình dáng: Theo hình dáng có thể phân ra loại cầu thang một vế, cầu 
thang hai vế, cầu thang ba vế, bốn vế và các loại cầu thang có các hình dạng khác 
nhau như cong, tròn, xiên.  
5.2.4. Theo kết cấu chịu lực: 

• Thân thang kiểu bản chịu lực: kết cấu của thân thang là một tấm bản phẳng 
đặt nghiêng, trên tạo bậc thang hình tam giác. Bậc thang hình tam giác dùng để 
đi lại thuận tiện không có tác dụng về kết cấu, ngược lại làm tăng thêm tải 
trọng tải trọng trên thân thang truyền theo hướng mũi tên đến gối tựa trên và 
dưới. 

• Thân thang kiểu bản dầm chịu lực: hai bên thân thang có hai dầm nghiên 
đựoc gọi là limông. Nếu một bên của thân thang dựa vào tường chụi lực thì chỉ 
cần một dầm. Trọng lượng của bản thông qua dàm nghiêng truyền tới gối tựa 
trên và dưới. 

5.2.5. Theo vật liệu 
• Cầu thang bê tông cốt thép 
• Cầu thang xây gạch đá 
• Cầu thang thép, gỗ 

5.2.6. Theo biện pháp thi công 
• Cầu thang bêtông cốt thép toàn khối có độ cứng và ổn định cao, không bị 

hạn chế bởi chuẩn hoá ,hình thức đa dạng, thoả mãn mọi yêu cầu thẩm mỹ 
của kiến trúc. Tuy nhiên cầu thang bêtông cốt thép toàn khối tốn cốp pha, 
tốc độ thi công và đưa vào sử dụng chậm.  

• Cầu thang bêtông cốt thép lắp ghép gồm các cấu kiện đủ chịu lực thì mang 
đến vị trí lắp ghép.Có ưu điểm tốc độ thi công nhanh, đáp ứng được yêu cầu 
công nghiệp hoá xây dựng, tiết kiệm được ván khuôn, nâng cao chất lượng 
sản phẩm. 
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Hình 5.2  Các dạng cầu thang 
 
5.3. CÁC BỘ PHẬN CỦA CẦU THANG 

Cầu thang gồm có hai bộ phận chính: thân thang và chiếu nghỉ hoặc chiếu tới 
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Hình 5.3  Các bộ phận của cầu thang 
 
5.3.1. Thân thang 
5.3.1.1. Khái niệm : 
Thân thang tương tự là kết cấu nghiêng, trên có tạo bậc. Số bậc cầu thang không đựơc 
liên tục quá 18 bậc cũng không được dưới 3 bậc trên một thân thang. Khi vượt quá 18 
bậc cần thiết kế chiếu nghỉ. 

 Kết cấu thân thang có hai kiểu: bản và bản dầm. 
 Bậc thang có thể là hình chữ nhật , chữ L hoặc hình tam giác 
 Để đảm bảo an toàn khi đi lại trên cầu thang, dọc thân thang và chiếu nghỉ, nơi 

tiếp giáp với khoảng không cần làm lan can. Cấu kiện ở bên trên lan can dùng để tựa 
hoặc vịn gọi là tay vịn.Với những thân thang rông trên 2,7m để phục vụ thoát an toàn 
cho nhiều người cần bổ sung thêm lan can trung gian. 
5.3.1.2Chiều rộng của thân thang. 

Tuỳ thuộc vị trí: 
. Tay vịn hai bên    : 0,6m/đơn vị  
.Tay vịn một bên, một bên tường : 0,7m/đơn vị  
. Tường ở hai bên   : 0,8m/đơn vị  
Tuỳ thuộc vào lưu lượng và số người sử dụng tính theo vị trí sau: 
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Hình 5.3.1 Khoảng rộng cần để một đơn vị người đi lên đi xuống 

 
Hình 5.3.1  Khoảng rộng cần để nhiều người đi lên đi xuống 
Thông thường đối với cầu thang trong nhà công cộng người ta tính trung bình chiều 
rộng của một đơn vị là 0,5-0,6m .Chiều rộng của thân thang trong các công trình kiến 
trúc công cộng cần căn cứ vào quy phạm, số tầng, lượng người đi lại để tính toán, 
thông thường rộng vào khoảng 1,4m - 2,0m. 
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Trong kiến trúc nhà ở, cầu thang giành cho một hộ sử dụng rộng 0,9m -1,0m, 
nhiều hộ sử dụng 1,1m. 

Đối với thang leo chiều rộng thân thang khoảng 40-50cm. 
5.3.1.3. Quan hệ giữa chiều cao và bề rộng của bậc thang 

Độ dốc cầu thang quyết định bởi tỷ lệ chiều cao (h) và chiều rộng (b) của bậc 
thang. Chiều cao và chiều rộng của bậc thang có quan hệ mật thiết với chiều dài của 
bước đi. Bảng dưới đây đưa ra các chiều cao và các chiều rộng của bậc thang thường 
dùng 

Quan hệ giữa chiều cao h và chiều rộng b của bậc thang có thể biểu diễn bằng 
công thức : m = 2h + b. Với m = 590 ÷640 là chiều dài trung bình của bước đi . 

Trong các công trình kiến trúc chiều cao bậc trong nhà thường dùng là 140 –
200mm và chiều rộng 320 – 220mm  tương ứng với độ dốc 200 – 450  . 

Chiều cao của bậc thang thích hợp có chiều cao h =150 - 180mm, chiều rộng 240 - 
300mm  tương ứng với độ dốc 260 – 330   . 

Độ dốc cầu thang còn tương quan đến công năng của công trình. 
Phân loại Nhà ở Trường học 

Nhà làm 
việc 

Hội trường 
Rạp hát 

Bệnh viện Nhà trẻ 

Chiều cao (h) 156 - 
175 

140 - 160 130 - 150 150 120 - 150

Chiều rộng 
(b) 

250 - 
300 

280 - 320 300 - 350 300 250 - 280

Đối với cầu thang đi lại ít người, có thể làm hơi dốc một ít. 
h / b   = 170 / 260 mm 

  h / b   = 175 / 250 mm 
Thậm chí h / b   = 200 / 200 mm  ( tương đương 450)  

 
Hình 5.3.1.3 Quan hệ giữa chiều rộng b và chiều cao h 
 
5.3.2. Chiếu nghỉ. 
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5.3.2.1. Khái niệm  
     Chiếu nghỉ là bộ phận trung gian nối liền các thân thang, là nơi dùng để nghỉ chân 
và thay đổi hướng đi 

Chiều rộng của chiếu nghỉ không được nhỏ hơn chiều rộng của thân thang, đồng 
thời cần đảm bảo vận chuyển các đồ dùng lớn đựơc dể dàng. 

Kết cấu của chiếu nghỉ tương tự như một sàn, có hình thức bản dầm.Dầm này là 
gối tựa của chiếu nghỉ tương tự như một sàn, cũng là gối tựa của thân thang .Các bộ 
phận của chiếu nghỉ có thể kê lên tường chịu lực hoặc cột dầm. 

Đối với cầu thang dùng chủ yếu cho thoát người, ở chổ chiếu nghỉ không đựơc 
thiết kế các bậc hình rẻ quạt. 
5.3.2.2. Kích thước chiếu nghỉ 

Để bảo đảm đi lại thuận tiện và không bị ứ đọng người, chiều rộng của chiếu nghỉ 
≥ chiều rộng thân thang. Đối với cầu thang một vế để tránh hiện tượng dẫm chân vì lỡ 
bước thì chiều rộng của chiếu nghỉ > 3lần chiều rộng bậc thang.  hoặc chiều rộng thân 
thang có thể đựoc tính theo công thức: 

L =  n ( 2h + b) + b.  ( n là số bước tại chiếu nghỉ )  
Chú ý: tại chiếu tới có chừa khảng cách điều hoà có tác dụng để người đi lại ở khu 

cầu thang và hành lang không chạm nhau. Khoảng cách điều hoà đựoc tính từ mép 
ngoài của bức tường cho dến mép đàu tiên của bậc thang. 

Nếu chiều rộng thân thang ≤ 1200 thì khoảng các điều hoà ≥ 300.Nếu chiều rộng 
bản thang  ≥ 1200 thì khoảng các điều hoà ≥ 600. 

 
Hình 5.3.2 Chiếu nghỉ 
 
5.3.3. CẤU TẠO CHI TIẾT CÁC BỘ PHẬN CỦA CẦU THANG. 
5.3.3.1. Cấu tạo mặt bậc cầu thang 

Yêu cầu : chịu được mài mòn và không được trơn. 
Mặt bậc láng vữa xi măng mác 50-75 dày 20mm, hay trát vữa granito hoặc lát gạch 

hoa, đá cẩm thạch, thảm cao su, chất dẻo.. .. để chống trượt, trên mặt bậc nên làm gờ 
bằng vật liệu ít bị mài mòn hoặc tạo rãnh chống trơn bằng kim loại  
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Mặt bậc thang nên có gờ tròn nhô ra 1 ít hay thành đứng làm nghiêng được vét 
tròn bên trên để mở rộng mặt bậc, tạo mỹ quan, tránh được sứt mẻ khi sử dụng. 

 
Hình 5.3.3 Cấu tạo mặt bậc cầu thang 
 
5.3.3.2. Cấu tạo lan can 
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Chia làm 2 loại : lan can rỗng và lan can đặc  
Lan can đặc : thông thường làm bằng bê tông dày 50-100 mm, có thể lằm bằng 

gạch trát vữa xi măng với các trụ nhỏ và giằng bê tông cốt thép lẫn trong tường lan can 
Lan can rổng: Thường làm bằng gỗ, kim loại, dùng thép tròn, thép dẹp, thép vuông 

hoặc thép ống. Lan can loại này thoáng an toàn với các khoảng trống  không được >15 cm 
Lan can kim loại bằng cách để hốc sâu chèn vữa ximăng hoặc chừa sắt thép khi đỗ dầm 

limông 

 
Hình 5.3.3.2 Cấu tạo lan can 
 
5.3.3.3. Tay vịn 

Tay vịn cầu thang thường làm bằng gỗ cứng, bằng ống kim loại như đồng hay thép 
không gỉ, bằng bê tông cốt thép có trát vữa xi măng hoặc vữa granitô. Tất cả vật liệu 
này cần đảm bảo nhẵn, không bám bụi nhiều. Liên kết tay vị cầu thang có thể bằng 
đinh, đinh vít, hàn hoặc liên kết toàn khối 
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Hình 5.3.3.3 Cấu tạo tay vịn 
 
Chiều cao lan can tay vịn 

Chiều cao lan can có quan hệ tới độ dốc của cầu thang, cầu thang dốc ít thì yêu cầu 
lan can cao và ngược lại cầu thang dốc nhiều thì lan can thấp hơn. Thông thường 
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chiều cao lan can tính từ tâm tâm mặt bậc thang trở lên là 0,8m -1,0m trung bình lấy 
0.9m đối với người lớn và 0,65m đối với trẻ em. 
5.3.3.4. Khoảng cách đi lọt ( khoảng thoát đầu) 

Độ cao thông thuỷ cầu thang cần đảm bảo cho người đi lại bình thường >1,80m  

Hình 5.3.3.4 Khoảng đi lọt 
 
5.3.3.5. Xử lý cao thấp chỗ ngoặt lan can cầu thang hai thân 

Thông thường đối với cầu thang hai vế hay nhiều vế thì đường trục lan can tay vịn 
được đặt song với dầm thân thang. 

Cách xử lý: 
Uốn cong tay vịn , giảm chiều sâu, giải pháp này lợi không gian, nhưng gia công 

khó. 
Mở rộng chiếu nghỉ hoặc bế trí bậc so le ở chiếu nghỉ. 
Không làm song song với dầm thang giải pháp này chỉ dùng cho các cầu thang 

phụ. 
5.3.3.6. Vị trí và số lượng cầu thang 

Trong kiến trúc vị trí cầu thang không những thoả mãn yêu cầu sử dụng mà còn 
làm tăng thêm mỹ quan của công trình. 

Vị trí cầu thang căn cứ vào mặt bằng, tính chất công trình, tính toán lượng người 
qua lại mà quyết định. 

Đối với nhà ở hai tầng 1,0m chiều rộng cho 125người 
Đối với nhà ở ba tầng trở lên 1,0m chiều rộng cho 100 người 
Số lượng cầu thang quyết định bởi: công dụng, số tầng, diện tích, số người và yêu 

cầu phòng hoả. 
Sự liên tục giữa các hành lang và các buồng cầu thang rất cần thiết và cần bố trí để 

dể nhận thấy rõ trong công trình. 
Công trình kiến trúc có chiều dài 10m thì cầu thang có thể dặt ở góc nào tuỳ ý. 

Công trình kiến trúc dài 12m - 30m thì cầu thang nên đặt trung tâm hoặc trục giữa của 
nhà. Công trình kiến trúc dài 30m phải dùng 2 hay nhiều cầu thang đặt ở vị trí nhìn 
thấy dể dàng từ hành lang ở các tầng lầu và từ bên ngoài. 
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Khoảng cách giữa các buồng cầu thang từ 40- 50m tuỳ thuộc vào bề dày của công 
trình kiến trúc và khoảng cách đi đến cầu thang gần nhất từ bất cứ chỗ nào trong toà 
nhà không quá 25m. 

Công trình kiến trúc có hợp khối bởi nhiều nhánh thì vị trí buồng cầu thang nên đặt 
tại các góc trong hay góc ngoài và tại giao điểm của các hành lang. 
5.4. HÌNH THỨC CHỊU LỰC CỦA THÂN THANG TRONG CẦU THANG BÊ 
TÔNG CỐT THÉP.  
5.4.1. Đặc điểm: 

Cầu thang bê tông cốt thép có tính ưu việt là chịu lửa cao, bền lâu.Do đó cầu thang 
trong các nhà dân dụng và công cộng thường làm BTCT .Cầu thang bê tông cốt thép 
có hai loại :cầu thang bê tông cốt thép toàn khối và cầu thang bê tông cốt thép lắp 
ghép. 

Cầu thang bê tông cốt thép toàn khối không bị hạn chế bởi điều kiện tiêu chuẩn 
hoá, hình thức có thể thiết kế tuỳ ý , nhưng tốc dộ thi công chậm, tốn nhiều ván 
khuôn.  
5.4.2. Các hình thức chịu lực của thân thang trong cầu thang bê tông cốt thép 

Kết cấu câu thang bê tông cốt thép toàn khối có hai loại  thân thang kiểu bản và 
thân thang kiểu bản dầm. 
5.4.2.1 . Thân thang kiểu bản : thân thang là một bản phẳng, bản chịu toàn bộ tải 

trọng tác dụng lên cầu thang , bản tự lên tường hoặc tự trên dầm đơ chiếu nghỉ 
và chiếu tới, hình thức kết cấu này thích hợp nhịp cầu thang nhỏ :4,5m và hẹp 
1,5m, chịu tải trọng tương đối nhỏ  

 
Hình 5.4.2.1 Thân thang kiểu bản 
 
5.4.2.2. Thân thang kiểu bản dầm: kết cấu chịu lực có hai phần :bản và dầm 

nghiêng( dầm limông).Cũng có thể cấu tạo bản và bậc thang thành một 
khối, lúc này bậc thang giống như một dầm nhỏ tự trên dầm nghiêng, dầm 
nghiêng tự trên dầm chiếu nghỉ. 

Quan hệ giữa bản,bậc và dầm nghêng có mấy trường hợp sau: 
Bản, bậc ở phía trên dầm, về phương diện chịu lực kết cấu hợp lý nhưng dầm lộ 

xuống phía dưới nhiều. 
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Bản, bậc ở phía trên dầm, như vậy trần phẳng, đẹp, dễ làm vệ sinh. 
Bản bậc ở giữa dầm : tuỳ  tình hình cụ thể mỗi thân thang có thể bố trí một dàm 

chịu bản bậc: dầm chiu một đầu, đầu kia của bản bậc kê vào tường, hoặc theo kết 
cấu console một dầm hoặc hai dầm đặt ở giữa bản bậc  

 
Hình 5.4.2.2 Thân thang kiểu  bản dầm 
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CHƯƠNG  6 

MÁI NHÀ 
6.1. KHÁI NIỆM & YÊU THIẾT KẾ MÁI NHÀ 
6.1.1. Khái niệm : Mái là bộ phận bao che và chịu lực ở trên cùng của ngôi nhà .Cũng 
là bộ phận tiếp tục của tường, được cấu tạo như một sàn có khả năng chống thấm và 
cách nhiệt cao. Mái dốc còn tạo ra còn tạo nên một không gian đệm cách nhiệt dưới 
mái trên trần và cũng là bộ phận viền đầu cho công trình kiến trúc về phương diện 
thẩm mỹ. 
6.1.2. Yêu cầu: Mái nhà cần đảm bảo các yêu cầu đặc trưng của kết cấu bao che và 
kết cấu chịu lực  

• Kết cấu bao che: Yêu cầu chính là chống thấm, dột, che mưa, chắn nắng cách 
nhiệt, giữ nhiệt, cách âm đồng thời với khả năng chống phát cháy chống tác hại 
của các loại khí 

• Kết cấu chịu lực: Chịu được tác động của tải trọng tĩnh (tải trọng bản thân, tải 
trọng của lớp lợp, của kết cấu đỡ tấm lợp) và tải trọng động (sức gió, mưa tuyết 
..). ngoài ra nó cũng góp phần tăng thêm độ ổn định cho các tường và tính kiên 
cố của ngôi nhà ở phía dưới. 

Toàn bộ kết cấu mái cần bảo đảm sự vững bền dưới ảnh hưởng của thời tiết, còn 
cần đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hoá, rẻ tiền, thi công dễ, vật liệu cấu tạo thích 
hợp. 
6.2. CÁC BỘ PHẬN MÁI NHÀ 

Mái nhà đựơc cấu tạo với hai bộ phận chính gồm lớp lợp ( kết cấu bao che) và kết 
cấu đở tấm lợp ( kết cấu chịu lực. ) Ngoài ra khi có yêu cầu mặt dưới của mái cần 
bằng phẳng thì cấu tạo trần nhà dưới mái. 
6.2.1. Tấm lợp: Nhiệm vụ chủ yếu là chống dột không cho nước mưa thấm qua mái 
vào nhà và yêu cầu bao che nói chung. Vật liệu làm lớp lợp có thể dùng loại tấm lợp 
nhỏ như lá, tranh, ngói, gỗ đá, thuỷ tinh, tấm lợp lớn như tôn kim loại, Pibro ximăng, 
bêtông cốt thép, chất dẻo, policacbon, sợi thuỷ tinh.... 
6.2.2. Kết cấu mang lực mái :  Bao gồm các hệ dầm, dàn, vì kèo với xà gồ, cầu 
phông, li tô, cùng với các tấm toàn khối hay lắp ghép. Trong các công trình hiện đại 
đựơc dùng kết cấu không gian với vỏ mỏng mặt xếp, kết cấu dây căng hoặc giàn 
không gian. 

Vật liệu để dùng làm kết cấu đở tấm lợp có thể dùng là gỗ thép , bêtông cốt thép. 
Với gỗ thì đễ dùng nhưng lại dễ cháy và cần tu bổ thường xuyên, thép là vật liệu 
thường dùng nhưng phải đuợc bảo trì chống rét rỉ. Hoặc có thể dùng ghép phối hợp 
thép và gỗvới các bộ phận bằng gỗ, chủ yếu để chịu lực nén và đẻ đóng đinh. Khi có 
yêu cầu bảo đảm tính toàn khối, giảm thiểu việc phải bảo trì thì dùng bêtông cốt thép. 
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6.2.2. Trần nhà: Là kết cấu dưới mái, là bộ phận được thực hiện nhằm tăng khả năng 
cách nhiệt do đó có yêu cầu cách nhiệt- giữ nhiệt dồng thời sẽ tuỳ theo yêu cầu cụ thể 
của mỗi loại công trình kiến trúc mà kết cấu cần đòi hỏi phải có khả năng cách âm, 
phản quang, mỹ quan và đảm bảo vệ sinh. 

 
 

 
Hình 6.2 Các bộ phận của mái 
 
6.3. PHÂN LOẠI   

Hình thức mái và cách thức cấu tạo mái phụ thuộc vào vật liệu làm mái, giải pháp 
kết cấu, điều kiện khí hậu tự nhiên, yếu tố tạo hình, tổ chức không gian của công trình, 
phong tục tập quán của vùng xây dựng, kỹ thuật và phương tiện thi công. 

Mái có ảnh hưởng rất lớn đến hình thức bên ngoài lẫn không gian bên trong của 
công trình, do đó khi chọn hình thức mái nhà, không thể chỉ căn cứ từ các mặt đứng 
mà đồng thời phải nghiên cứu một cách đồng bộ các dữ kiện nêu trên để đạt sự hợp lý 
về cấu tạo, đảm bảo bền chắc, đơn giản, kinh tế và mỹ quan chung. 
6.3.1. Theo vật liệu : mái nhà lợp gỗ, ngói, tôn, fibrô ximăng, mái bằng bêtông cốt 
thép. 
6.3.2. Theo hình thức kết cấu : có 2 loại 

• Mái có kết cấu phẳng : kết cấu chịu lực chính gồm dầm, khung, dàn, vì kèo, 
cuốn 
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Hình 6.3.2 Mái có kết cấu mái phẳng 
 

 
• Mái có kết cấu không gian: kết cấu chịu lực chính gồm dàn vì kèo không 

gian, vỏ mỏng, vòm, bản gấp nếp, mái cupôn .. .. .. 
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Hình 6.3.2 Mái có kết cấu mái không gian 
 

 
6.3.3. Theo hình thức cấu tạo : 

Thông dụng nhất là mái bằng và mái dốc . 
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Ngoài ra còn có mái có hình chỏm cầu, vòm cầu, hình chóp nhọn , mái có hình 
cong phức tạp. 
6.4. ĐỘ DỐC CỦA MÁI NHÀ 

Để thoát nước được dễ dàng, mái nhà cần phải có một độ dốc nhất định. Độ dốc 
lớn hay nhỏ sẽ tuỳ thuộc vào vật liệu lợp và nghệ thuật tạo hình kiến trúc, cách thức 
cấu tạo và vật liệu cho phép, khí hậu và phong tục tập quán cùng hình thức với kết cấu 
công trình.  

Về phương diện tạo hình kiến trúc thường có yêu cầu về độ dốc phù hợp vói nội 
dung và hình thức kiến trúc. Về phương diện kinh tế có yêu cầu độ dốc càng bé thì 
càng tiết giảm được diện tích của mái lợp.Về phương diện thích ứng với khí hậu, gió 
mưa thì có yêu cầu độ dốc của mái đảm bảo mái nhà đủ nặng, vững chắc, chống dột, 
chống thấm tốt, thoát nước nhanh. 
6.4.1. Đối với mái bằng:  Độ dốc có thể chọn trong khoảng 1% - 7%  khi tấm lợp 
được thực hiện toàn khối hoặc bằng các tấm lợp lớn toàn khối hay lắp ghép. Dùng độ 
dốc 1% -2% cho trường hợp sử dụng diện tích mái nhà và 3% - 5% lúc không sử 
dụng. Khi độ dốc lớn hơn 7% thì có thể gọi là nhà mái dốc. 
6.4.2. Đối với mái dốc : Độ dốc đựợc chọn từ 1/1( # 450 ) đến 1/2  ( # 300 )  cho tấm 
lợp nhỏ vì chỗ nối tiếp cùng khe hở và lỗ hổng nhiều nên có yêu cầu dộ dốc lớn. Khi 
dùng tấm lợp lớn thì độ dốc của mái có thể thoải hơn bằng 1/3( # 200 ). 

• Mái gianh, giạ 40-450 
• Mái ngói 30-350 
• Mái fibrô ximăng 20-250 
• Mái tôn sóng 12-150  
• Panen ximăng lưới thép 150  

 
Hình 6.4 Độ dốc của mái nhà theo vật liệu lợp 
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6.5.  CẤU TẠO MÁI BẰNG 
6.5.1. Đặc điểm 

Mái bằng là giải pháp cấu tạo mái phổ biến cho các công trình, đáp ứng đựơc các 
yêu cầu kiến trúc linh hoạt và đa dạng. Có thể cấu tạo bằng vật liệu gỗ, thép, nhưng 
chủ yếu bằng bêtông cốt thép toàn khối hoặc lắp ghép. 

Mái bằng có ưu điểm là độ dốc nhỏ, do đó chịu được áp lực của gió bão ít, kết cấu bền 
chắc, khả năng chống cháy cao. Mặt bằng của mái có thể làm sân thượng, sân phơi, 
nhưng để đáp ứng được yêu cầu này thì phần kết cấu bên trên mặt mái sẽ phức tạp hơn. 

So với mái dốc , mái bằng có nhựơc điểm là độ ẩm lớn, dễ bị thấm và nóng. Do đó 
cần phải nâng cao các yêu cầu về khả năng cách nhiệt, thoát nước, chống thấm cho 
mái. Mái tương đối nặng và có giá thành cao. 
6.5.2. Các bộ phận của mái bằng  

Mái bằng được cấu tạo với 2 bộ phận chính gồm kết cấu chịu lực và lớp cấu tạo 
vật  lý kiến trúc. 

Lớp kết cấu chịu lực: đây là bộ phận chịu tất cả tải trọng tĩnh, tải trọng động rồi 
truyền vào tường hoặc cột 

Mặt bằng kết cấu được bố trí như sàn nhà có kết hợp với yêu cầu cấu tạo thoát 
nước, chống dột, chống thấm và cách nhiệt. 

Kết cấu chịu lực có thể làm bằng bê tông cốt thép toàn khối, lắp ghép hoặc bán lắp ghép 
Lớp cấu tạo vật lý kiến trúc :( lớp chống nóng, lớp chống thấm, lớp cách âm lớp 

bảo vệ của mái bằng) 
Để mái có chức năng cách nước và cách nhiệt thì phải cấu tạo nhiều lớp, mối lớp 

có một nhiệm vụ riêng và được đặt nằm theo vị trí xác định theo chiều thẳng đứng bao 
gồm: lớp bảo vệ phía trên cùng, lớp chống thấm ( cách nước), lớp đệm, lớp không khí 
thông gió, lớp cách nhiệt, lớp cách hơi . 
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Hình 6.5 Cấu tạo mái bằng 
 Lớp tạo dốc: Có tác dụng tạo cho diện tích mái nhà có độ dốc cần thiết. đựoc đặt 

trên lớp kết cấu chịu lực, cấu tạo bằng vữa mác thấp bê tông xỉ, bêtông gạch vỡ, 
bêtông đá dăm. Ngoài ra nó còn tăng cường khả năng cách nhiệt cho mái và làm 
phẳng mặt trên lớp kết cấu chịu lực tạo điều kiện thi công tốt cho lớp chống thấm bên 
trên nó. 
6.5.3. CÁC VỊ TRÍ  ĐẶT BIỆT TRÊN MÁI BẰNG  

. Vị trí khe lún 
Khe lún tách công trình  từ móng đến mái, đối với mái bằng, lớp bêtông chống 

thấm phải được đỗ thẳng gờ suốt dọc khe lún dày 40, cao 100, rồi xây bờ gạch hai 
phía khe lún, trên bờ gạch đậy mũ khe lún bằng tôn hoặc tấm dan bêtông cốt thép. 

Trong trường hợp nhà hai bên khe lún cao thấp khác nhau thì lớp bêtông chống thấm 
của mái phía thấp cũng phải làm gờ cao lên 100, phía trên được cấu tạo tôn che suốt dọc 
gờ. 

. Vị trí khe co dãn, ( khe nhiệt ) 
Các khe co dãn của mái nhà được bố trí thích ứng với việc cấu tạo các khe co dãn 

của toàn bộ công trình. Với các bộ phận nhỏ, dài và mỏng thuộc mái nhà như mái đua, 
mái hắt, mái hiên, sênô.. cần bố trí khe co giãn vời khoảng cách  8-12m.  

Ngoài việc đảm bảo dãn nở tự do, khe co dãn cần phải đựoc chống thấm, chống 
dột đúng quy cách. 

. Mái thấp và tường vượt:  
Trong trường hợp nhà có một bên mái thấp và một bên có tường vượt cao hơn thì 

lớp bêtông chống thấm của mái phía thấp phải làm gờ cao lên100, Phía trên đựơc cấu 
tạo tôn che suốt dọc gờ. 
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Hình 6.5.3 Mũ che khe lún 
 

Hình 6.5.3 Mũ che khe lún nhà cao tầng và thấp tầng 
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Hình 6.5.3 Khe biến dạng ở sê nô 
 
6.6. CẤU TẠO MÁI DỐC. 
6.6.1. Các kiểu của mái dốc : 

Mái dốc có rất nhiều hình thức phong phú, về cơ bản có 4 loại sau : 
• Mái một dốc: khi mặt băng nhà có hình chữ nhật khẩu độ nhỏ. 
• Mái hai dốc : hai bức tường ở hai đầu hồi nhà hình tam giác gọi là tường hồi bít 

dốc. 
• Mái bốn dốc: có bốn mái (2 mái và 2 chái) với 2 mái dọc chính và 2 mái che 2 

đầu nhà có hình tam giác. 
• Mái bốn dốc kiểu 2 chái : gồm 2 mái dọc chính và 2 mái che đầu nhà có hình 

thang nhằm tạo lỗ thoáng có hình tam giác ở nóc đầu hồi nhà. 
Ngoài ra còn có các hình thức mái răng cưa , mái gãy, mái hình chóp nhọn, mái 

cơi, mái hắt .. .. .. 
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Hình 6.6.1 Các dạng mái dốc 
 
  
6.6.2. Các bộ phận và cấu tạo của mái dốc : 
6.6.2.1. Tấm lợp  
Tấm lợp có thể là ngói, tấm tôn, tấm fibrôximang, tấm bêtông, tấm giấy dầu. Tác dụng 
chính của nó là bao che và bảo vệ cho các bộ phận bên dưới đồng thời trang trí kiến 
trúc cho ngôi nhà. 
6.6.2.2. Hệ thống kết cấu mang lực của mái dốc 

Vật liệu chế tạo kết cấu mang lực của mái dốc thường làm bằng gỗ, thép, gạch đá 
hoặc bêtông cốt thép dưới nhiều hình thức khác nhau: cầu phông , vì kèo hay bằng các 
tấm lắp ghép.  

*. Kết cấu tường thu hồi chịu lực : 
Dùng tường ngang chịu lực xây thu hồi làm kết cấu chịu lực chính. 
Trên tường thu hồi gác xà gồ (đòn tay), trên xà gồ gác cầu phong (rèn, rui) hoặc lát 

ván gỗ và trên cầu phong đặt các litô (mè, lách) , cuối cùng là lớp lợp . 
Vật liệu làm xà gồ : gỗ hoặc bê tông cốt thép. 
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Xà gồ được bố trí như dần của sàn nhà : ở giữa nóc trên cùng là xà gỗ nóc, ở dưới 
cùng dọc theo đuôi mái là xà gồ mái đua. Ở các vị trí đặt xà gồ có các miếng đệm để 
đảm bảo lực phân bố đều lên đầu tường. 

Vị trí của xà gồ mái đua phụ thuộc vào kích thước vươn ra khỏi tường của mái 
đua: 

 + Khi mái đua ra < 50cm : đặt trực tiếp lên tường dọc ngoài. 
 + Khi mái đua ra > 50cm : tựa trên các dầm công xon được liên kết vào tường 

bằng bulông neo giữ . 
Ưu điểm : kết cấu đơn giản, kinh tế. 
Nhược điểm: chiều rộng các gian bị hạn chế (<= 4m) , nếu cần phải rộng > 4m thì 

nên dùng kết cấu vì kèo, cầu phong hoặc dầm. 

 
Hình 6.6.2.2 Kết cấu tường thu hồi chịu lực 
 

*. Kết cấu cầu phong hay dầm nghiêng : 
Cầu phong là các dầm gỗ được đặt trực tiếp lên những dầm gỗ đệm được đặt dọc 

theo tường ngoài . 
Áp dụng khi bề ngang nhà không lớn lắm và giữa nhà có khả năng tạo các gối tựa . 
Có thể làm mái 1 dốc hoặc 2 dốc. 
Tiết diện 80 x 100 - 80 x 150. 
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Hình 6.6.2.2 Kết cấu cầu phong 
 

*. Vì kèo : 
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- Một số hình thức vì kèo phổ  thông 
Theo yêu cầu cấu tạo mà vì kèo có thể làm bằng gỗ, thép, bêtông cốt thép.Có 

trường hợp vì kèo đựoc làm bằng gỗ và thép, trong đó thép chịu kéo còn gỗ chịu nén 
và uốn.Vì kèo thép và bêtông cốt thép phù hợp với nhịp nhà lớn, có yêu cầu chịu lửa 
và độ bền vững cao. 

Theo hình thức có dàn vì kèo tam giác, hình thang, hình đa giác. Khẩu độ của vì 
kèo có thể chọn từ 6-9m đối với vì kèo gỗ, thép; 9-18m đối với vì kèo bêtông cốt thép, 
thép và >18m đối với vì kèo thép. Khi chọn vì kèo phải căn cứ vào chiều dài nhịp, yêu 
cầu sử dụng của phòng ốc, tải trọng tác dụng lên dầm, các yêu cầu về thẩm mỹ cũng 
như yêu cầu về thẩm mỹ cũng như yêu cầu về phòng cháy. 

Trong xây dựng dân dụng vì kèo tam giác đựơc dùng phổ biến hơn cả.Vì kèo tam 
giác bao gồm các thanh kèo ( cánh thượng) nằm ở phía trên, quá giang ( cánh hạ) nằm 
ở phía dưới, thanh chống đứng, thanh chống xiên. được làm gỗ hoặc hổn hợp thép, gỗ. 
 

 

Hình 6. 6.2.2 Một số vì kèo tiêu chuẩn 
 

- Bố trí kết cấu vì kèo : 
Trên mái dốc có 3 phần chính là : bộ phận đầu nhà, bộ phận giữa nhà và bộ phận 

nối tiếp. Bộ phận đầu nhà và giữa nhà có cấu tạo đơn giản và hình thức ít biến hoá . 
Bộ phận nối tiếp có cấu tạo phức tạp với các hình thức nối tiếp : nối tiếp song song, 
nối tiếp chữ T, nối tiếp chữ L. 
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Hình 6. 6.2.2 Bố trí kết cấu vì kèo 
 

 Hệ thống kết cấu vì kèo cũng theo đó gồm 3 bộ phận: bộ phận đầu hồi, bộ phận 
giữa nhà và bộ phận nối tiếp. 

• Kết cấu đoạn giữa nhà :Dàn vì kèo  
Khoảng cách giữa các vì kèo từ 3 - 6m tùy thuộc vật liệu làm vì kèo và xà gồ là 

gỗ hay thép. 
Tiết diện các thanh của dàn tùy thuộc khẩu độ của vì kèo. Để tiết kiệm vật liệu 

thì giảm khẩu độ vì kèo. Cho nên khi bố trí vì kèo cần chọn khẩu độ ngắn nhất, cần 
tận dụng cột hoặc tường làm gối tựa trung gian.  

Đối với nhà hành lang giữa có thể lợi dụng tường hoặc cột hai bên hành lang 
làm điểm tựa , như vậy vì kèo có thể nhỏ lại hoặc sử dụng bán vì kèo, 2 nửa vì kèo 
cần được liên kết với nhau bằng hệ giằng. 

Các vì kèo cần phải liên kết ổn định từng cặp một bằng các thanh, hệ giằng 
chéo. Đồng thời  phải cấu tạo liên kết giữa các vì kèo với tường chịu lực hoặc cột 
chịu lực để tạo thành hệ kết cấu vững chắc.  

Cấu tạo liên kết giữa các vì kèo với gối đỡ cần phân bố lực đều, tránh lực tác 
dụng cục bộ, có thể dùng gỗ đệm đầu kèo. Gối đỡ là liên kết di dộng ở dầu vì kèo 
tránh nội lực sinh ra do dãn nở của vì kèo. 
• Kết cấu đoạn đầu hồi :  

Nhà 2 mái dốc : 
Trường hợp mái không đua ra khỏi tường : tường đầu hồi được nâng cao để che 

mái, phải chú ý cấu tạo mũ bảo vệ (đường bờ nóc) đồng thời chống thấm và chống 
dột dọc theo đường tiếp giáp giữa mái và tường. 
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Trường hợp mái đua ra khỏi tường: sử dụng phổ biến nhằm bảo vệ tốt tường 
đầu hồi, chỉ cần đặt xà gồ nhô ra khỏi tường, còn các bộ phận khác được cấu tạo 
giống như đoạn giữa nhà . 

Nhà 4 mái dốc : 
Kết cấu đoạn đầu hồi bao gồm kết cấu chịu lực ở vị trí giao tuyến của 3 mặt 

dốc che đoạn đầu hồi nhà . Kết cấu chịu lực là các bán vì kèo và dầm nghiêng .. 
Nói chung kết cấu kiểu này có cấu tạo phức tạp .  

Tùy theo khẩu độ L của vì kèo mà có thể bố trí theo 3 phương án : 
 + Khi L < 6m : chỉ làm vì kèo góc . 
 + Khi 6m < L <= 9m : vì kèo góc kết hợp với bán vì kèo trung gian. 
 + Khi 9m < L < 12m: vì kèo góc kết hợp với bán vì kèo hay dầm nghiêng. 

Các vì kèo góc có cấu tạo như vì kèo thường. Cần chú ý cấu tạo liên kết giữa 
các bán vì kèo, vì kèo và các thanh quá giang. Chú ý bố trí phân tán các điểm gối 
tựa của các vì kèo không để tập trung nhiều tại một nút.  
• Kết cấu đoạn nối tiếp : 
Có nhiều giải pháp bố trí kết cấu đoạn nối tiếp . Một ví dụ về kết cấu đoạn nối tiếp 

hình chữ T theo 2 phương pháp bố trí tùy thuộc khẩu độ vì kèo : 
+  Khi khẩu độ lớn nối tiếp với khẩu độ nhỏ : áp dụng phương cách xà gồ gác 
lên xà gồ với xà gồ khẩu độ nhỏ đặt trên xà gồ có khẩu độ lớn . 
+  Khi 2 khẩu độ bằng nhau : áp dụng phương cách vì kèo gác lên vì kèo, vì 
kèo a có một đầu gác lên tường , đầu còn lại gác lên vì kèo b , ở vị trí giao 
tuyến giữa các mặt dốc đặt dầm nghiêng c, nếu khẩu độ lớn thì có thể thay dầm 
nghiêng bằng bán vì kèo . 

• Liên kết các cấu kiện: 
Các mối liên kết giữa các cấu kiện của vì kèo được gọi là mắt kèo, tuỳ theo vị 

trí mà được gọi riêng là mắt gối, mắt trung gian, mắt đỉnh, mặt giữa dưới. 
Đối với vì kèo gỗ, các cấu kiện  chịu kéo đựơc cấu tạo liên kết chốt bằng gỗ 

cứng, bằng kim loại như bulon, đinh hoặc mộng ghép, các cấu kiện chịu nén đựơc 
cấu tạo liên kết mộng đẻo chính diện vuông góc hoặc phân giác có một răng, hai 
răng hoặc mộng đẻo chính diện loại tỳ  

Đối với vì kèo thép, các cấu kiện đựoc cấu tạo liên kết và nối bằng bulon, đinh 
tán hoặc hàn trực tiếp hay gián tiếp với tấm thép trung gian tuỳ theo vị trí và sự 
làm việc của các thanh tại nút liên kết     
• Bộ phận đỡ tấm lợp : 

Xà gồ: đặt trên thanh kèo và được giữ ổn định bơi con bọ. Tiết diện của xà gồ 
bằng gỗ có thể chọn 6 x 12cm , .. , 12 x 20cm .  

Khi mái đua < 60cm , xà gồ mái đua có thể đặt trực tiếp lên đầu quá giang; khi 
mái đua > 60cm thì xà gồ đặt trên conson.  
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Khoảng cách giữa các xà gồ thường từ 1 - 2m.  
Xà gồ nên gác lên mắt vì kèo để thanh kèo không bị uốn  
Cầu phong :nếu dùng tấm lợp loại nhỏ thì trên xà gồ có đặt cầu phong để chịu 

litô đỡ tấm lợp .Tiết diện của cầu phong gỗ 5 x 5cm, 5 x 6cm đặt theo chiều dốc 
của mái và cách nhau 50 - 60cm. 

Hình 6.6.2.2 Các bộ phận của một vì kèo gỗ  
 

- Hệ thống giằng vì kèo: 
Tác dụng: cac dàn vì kèo phẳng riêng lẽ ngoài việc được liên kết với nhau bằng 

các xà gồ gỗ mà còn phải cấu tạo liên kết bằng thanh giằng, thanh chống.v.v.... đựợc 
gọi chung là hệ giằng nhằm tạo thành một hệ kết cấu không gian ổn định, bảo đảm các 
tác dụng: 

Liên kết không gian các mặt vì kèo, bảo đảm ổn định ngoài mặt phẳng cho các 
thanh cánh chịu nén 

Chịu các lực không nằm trong mặt phẳng của dàn vì kèo, truyền đi các lực đi 
xuống cột , móng 

Tiết diện thanh chống 50 x 100mm. Khi khẩu độ >15m thì làm 2 hệ giằng chống 
gió  

• Hệ giằng trong mặt phẳng mái: Đây là hệ giằng chủ yếu nhất bảo đảm tính 
chất biến hình của công trình, bảo đảm ổn định của toàn dàn vì kèo cũng như 
của thanh cánh nén. Tuỳ theo chiều dài nhà , độ lớn của dàn vì kèo và kết cấu 
tường đầu hồi mà có thể cấu tạo hệ giằng mái như sau: 

Trường hợp chiều nhà dài: <20m và có tường đầu hồi cứng có thể chịu được lực 
ngang( tường gạch >22cm) thì có thể dùng ngay xà gồ để làm giằng, với điều kiện 
xà gồ phải được cấu tạo liên kết chặt vào thanh kèo( cánh trên của dàn vì kèo) 
cũng như tường đầu hồi. 
Trường hợp tường hồi  không đủ cứng để chịu được lực ngang cũng như khi nhà 
dài quá ( khoảng cách giữa các tường ngang cứng >20m ) thì phải tạo ra những 
khối cúng ở hai đầu nhà và dọc chiều dài nhà, cách nhau không quá 20m để làm 
tựa cho các xà gồ gỗ ổn định các dầm vì kèo khác ở khoảng giữa . Khối cúng gồm 
hai dàn vì kèo cạnh nhau, thanh kèo đựơc nối nhau bằng các thanh giằng chéo chữ 
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thập , tạo thành một dàn nằm nghiên. Thanh giằng chéo đóng đinh trực tiếp vào 
thanh kèo hoặc qua các dãi thép mỏng, chỗ giao nhau giữa giăng chéo và xà gồ 
cũng cần liên kết chặt  
• Hệ giằng đứng 
Hệ giằng đứng có tác dụng cố kết cho các mặt của cánh dưới ( quá giang) không 

vênh khỏi mặt phẳng của giàn vì kèo, bảo đảm cho dàn có vị trí thẳng đứng , đặc biệt 
khi có gió lớn, nên cũng được gọi là giằng gió.Giằng đặt trong mặt phẳng thẳng đứng 
ở giữa dàn vì kèo nối từng đôi vì kèo vào nhau và có thể cách vài ba gian thì bố trí 
một hệ giằng đứng. Không nên làm giằng đứng liên tục suốt chiều dài giằng vì khi đó 
nếu một dàn vì kèo chính bị phá hoại vì nguyên nhân nào đó thì sẽ chuyển lực sang 
các vì kèo lân cận và có thể gây phá hoại dây chuyền. 

Khi nhịp của dàn vì kèo khá lớn(<15m) thì phải làm 2, 3 hệ giằng đứng trong các 
mặt phẳng thanh đứng khác của dàn vì kèo 

Hệ giằng đứng bao gồm hai thanh thép chữ thập và một thanh ngang nối các cánh 
dưới (quá giang) thanh chéo bắt bulông vào thanh đứng của dàn vì kèo chính ( nếu 
thanh này bằng gỗ ) hoặc bắt bullông vào xà gồ vào cánh dưới của dàn vì kèo chính, 
thanh chéo còn được làm bằng thép tròn, bắt vít vào cánh dàn vì kèo. 

Tiết diện của thanh giằng đứng đựoc chọn theo cấu tạo, kiểm tra, thanh gỗ có độ 
mỏng <20cm, thanh thép tròn có đường kính 12-16cm. 

Nói chung việc bố trí và cấu tạo đúng cách hệ giằng của mái nhà có ý nghĩa quyết 
định đến sự làm việc an toàn của hệ mái , khi thiết kế cần quan tâm đặt biệt. 
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Hình 6.6.2.2 Hệ thống giằng mái 
 
6.6.3. CẤU TẠO MỘT SỐ LOẠI MÁI DỐC THÔNG THƯỜNG 
6.6.3.1. Mái lợp ngói 

Quy cách tấm lợp : 
Ngói được sản xuất với nhiều loại kiểu và kích cỡ và được làm bằng vật liệu: đất 

nung, vữa xi măng hoặc thủy tinh. 
Theo hình thức có thể phân loại: 
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• Ngói máy : là loại ngói có rãnh. Có 2 kiểu : kiểu 13 viên cho 1m2 có kích cỡ 
400 x 240 x 35mm và kiểu 22 viên cho 1m2 có kích cỡ 220 x 300 x 30mm . 

• Ngói móc: là loại ngói phẳng thường dùng 70 viên / m2. 
• Ngói âm dương hay ngói lòng máng . 
• Ngói úp sóng nóc: ngói bò hình máng 1/2 tròn hay chữ V 

 
Hình 6.6.3.1 Lợp ngói máy 
 

Phương cách lợp : 
Cầu phong là các thanh gỗ có tiết diện hình vuông hoặc hình chữ nhật đặt vuông 

góc với xà gồ được liên kết với xà gồ bằng đinh. thông thường khoảng cách 2 xà gồ 
nhỏ hơn 2000 thì khỏng cách cầu phong là 500 và có tiết diên 50x50. 

Trước tiên cố định bằng đinh các thanh litô 2 x 3cm hoặc 3 x 3cm khoảng cách 25 
cm - 35cm vào cầu phong. Ngói lợp từ dưới lên và nóc nhà lợp ngói bò. Chiều rộng kê 
lên nhau của 2 viên ngói nóc không được < 5cm và có thể dùng thêm vữa xi măng gắn 
để phòng dột . 

Khi lợp các viên ngói được bố trí so le nhau. Để giảm khả năng ngói bị trượt hàng litô 
cuối cùng được đóng litô kép và cách hàng litô trên là 180cm - 280cm, 2 hàng ngói cuối 
cùng phải được buộc vào litô bằng dây thép. Ở các hàng trên cứ cách một hàng buộc một 
hàng . 

Để đề phòng hiện tượng nước mưa có thể hắt qua khe hở dột vào trong nhà khi có 
gió mạnh , dùng vữa trát các khe hở hoặc lót một lớp chống dột thứ 2 bằng vật liệu 
nhẹ như giấy dầu ở phía dưới lớp ngói, độ dốc của mái lợp ngói có thể chọn trong 
phạm vi từ 25o - 45o thường chọn là 30o hay 60%. 

Ưu điểm và nhược điểm của mái lợp ngói : 
Ưu điểm: có tính chống cháy cao, chống tác động hoá chất tốt, bền vững, sử dụng 

được vật liệu địa phương, giá thành hạ nên được áp dụng phổ biến. 
Nhược điểm: trọng lượng nặng, kích thước nhỏ không phù hợp với công nghiệp 

hoá xây dựng, góc nghiêng của mái lớn nên làm cho kết cấu vì kèo thêm phức tạp  
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6.6.3.2.Cấu tạo mái fibrô ximăng : 
Quy cách tấm lợp : 
Được chế tạo bằng sợi khoáng amiăng và xi măng dưới dạng phẳng, lượn sóng 

nhỏ, lớn hoặc lượn sóng đặc biệt . 
Kích thước thông dụng: loại nhỏ 800x1200mm, loại lớn 1200x1800mm, dày 3 - 

5mm. Loại lượn sóng đặc biệt có chiều dài 4 - 6m, dày 6 - 10mm . 
Độ dốc của mái lợp fibrô xi măng 18o - 23o, thông thường lấy 17% (15o ) 
Phương cách lợp  
Có 3 phương cách sau : 
• Trên xà gồ đặt ván và trải lớp giấy dầu. Cách lợp này đảm bảo cách nhiệt và 

chống nhiệt tốt . 
• Tấm fibrô ximăng được lợp trực tiếp lên xà gồ không cần cầu phong. Khoảng 

cách giữa 2 xà gồ bằng chiều các tấm trừ đi đoạn phủ dọc giưa hai tấm lợp (10 
-16cm.), hoặc bằng 1/2  khoảng cách đó cho trường hợp tấm lợp gối lên 3 xà 
gồ. 

• Khi có yêu cầu cách nhiệt cao thì có thể đóng ván ở mặt dưới xà gồ theo chiều 
dốc của mái. 

Để chống dột các tấm lợp kê lên nhau một đoạn theo bề ngang 1,5- 2 sóng , theo 
chiều dọc từ 150 - 200mm tùy theo độ dốc của mái là 35% hoặc 25% . 

Có 2 giải pháp đặt tấm lợp: tấm lợp đặt so le và tấm lợp đặt thẳng hàng.Trường 
hợp đặt thẳng hàng, tại chỗ gặp nhau của 4 tấm để tránh hiện tượng chồng lên nhau 
gây ra khe hở, cần phải cắt góc 2 tấm đặt chéo nhau . Hướng lợp sẽ được chọn ngược 
chiều với hướng gió chủ đạo trong mùa mưa . 

Liên kết tấm fibrô ximăng với xà gồ bằng cách khoan lỗ để đóng đinh hoặc bắt 
móc thép có bố trí tấm đệm cao su. Để đề phòng hiện tượng giãn nở vì nhiệt của tấm 
mái, lỗ khoan nên rộng hơn một ít và không đóng chặt cả 2 đầu tấm lợp .Đỉnh mái 
dùng một loại tấm lợp fibrô Ximăng có hình ngói bò để lợp úp nóc, liên kết bằng vữa 
ximăng. 

Ưu điểm và nhược điểm của mái lợp fibrô xi măng : 
• Ưu điểm : trọng lượng nhẹ, giá thành rẻ, có tính chống cháy, chống ăn mòn, 

thích hợp mái có khẩu độ và diện tích lớn . 
• Nhược điểm: cách nhiệt kém, dễ bị nứt vỡ. 

6.6.3.3. Cấu tạo mái tôn : 
Quy cách tấm lợp : 
Tấm lợp được chế tạo bằng tôn mạ kẽm, hợp kim nhôm, chất dẻo cốt sợi thủy tinh 

....  theo 2 hình thức tôn phẳng và tôn lượn sóng. 
Phương pháp lợp : 
Tương tự như mái lợp fibrô xi măng . Cần lưu ý vài điểm sau : 
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Vì tôn có độ giãn nở lớn hơn nên cần nhiều lỗ bầu dục dọc theo sóng và dùng móc 
thép để liên kết tấm lợp vào xà gồ. 

Các tấm lợp phủ trùm lên nhau theo chiều dọc 16-30cm và theo chiều ngang 2-3 sóng. 
Độ dốc của mái lợp tôn có thể 15o - 23o, thông thường lấy 17% (15o ) có thể lấy 10 

% với nhà có mái ngắn 
Ưu điểm và nhược điểm của mái lợp tôn : 
• Ưu điểm : bền, nhẹ, thích hợp với mái có khẩu độ lớn, thi công nhanh gọn, tháo 

lắp dễ dàng . 
• Nhược điểm : cách nhiệt và cách âm kém . 

 
6.6.3.4. Cấu tạo mái dốc bê tông cốt thép : 

Quy cách tấm lợp : 
Có thể chia làm 2 loại cấu kiện : 
Cấu kiện nhỏ : về hình thức tương tự ngói xi măng nhưng được đúc với cốt thép, 

kích thước 50 x 200cm. 
Cấu kiện trung bình và lớn (panen) : về hình thức theo tiết diện ngang có tấm lợp 

hình chữ V, chữ T, cánh chim lượn sóng, gấp nếp, mặt cong. Chiều dài tấm lợp 3m - 
6m hay 12m ; chiều ngang có thể là 40cm - 150cm hay 300cm ; bề dày 3cm - 6cm . 

Phương pháp lợp : 
 Tùy từng trường hợp mà áp dụng theo các cách sau : 
• Tấm lợp bê tông cốt thép cấu kiện nhỏ gác trực tiếp lên xà gồ . 
• Tấm lợp panen đặt kê lên tường ngang chịu lực hoặc vì kèo . 
• Tấm lợp panen đặt theo phương ngang nhà, gối trên dầm hoặc tường chịu lực. 
Ưu điểm của mái dốc bê tông cốt thép :  
• Ưu điểm : Tăng tốc độ thi công, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hoá xây 

dựng, nâng cao trình độ lắp ghép, tiết kiệm gỗ, hạn chế việc dùng đất nông 
nghiệp để làm ngói đất nung. Thích hợp với công trình kiến trúc dân dụng và 
mái có nhịp lớn 

• Nhược điểm : thi công tốn vật liệu, giá thành cao hơn lợp tôn 
6.7. CHỐNG THẤM VÀ CHỐNG NÓNG CHO NHÀ MÁI BẰNG  
6.7.1. CHỐNG THẤM CHO MÁI NHÀ. 
• Lớp chống thấm giấy dầu: Là loại vật liệu chống thấm, được chế tạo bằng sợi 

thực vật, lông động vật, vải sợi amiăng.. .. 
Ưu điểm: mềm, có tính chống thấm cao, ít bị phá hoại khi nhà bị lún không đều.. . 
Nhược điểm: Thi công phức tạp, dễ bị mục nát, không chịu được nhiệt độ cao, dễ biến 
dạng 

Qui cách: cần đạt các lớp giấy dầu thẳng góc bới phương dòng chảy của nước 
mưa và xếp chồng phủ lên nhau một đoạn 3,3cm (lớp dưới) và 10cm ( lớp trên) Các 
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lớp giấy dầu được dán lên nhau bằng bitum nóng với số lớp tuỳ theo độ dốc của mái như 
sau : 

• 4 lớp với độ dốc 3- 4 % 
• 3 lớp với độ dốc  > 4 % 
• 2 lớp với độ dốc  >10 % 

Ở các góc tiếp giáp giữa mái và tường phải dán giấy cao theo chiều thẳng đứng của 
tường từ 20-25 cm, tại các vị trí đỉnh nóc, máng nước, máng xối và miệng thu nước tại 
ống xuống thì mép tấm giấy của mái phải để lên mép tấm giấy của máng >15 cm 

Lớp chống thấm bằng giấy dầu ở nước ta ít dùng vì dễ lão hoá hư hỏng và mục nát. 
Hiện nay trong thực tế đã xuất hiện một số vật liệu hóa chất chống thấm hiệu quả khác 
bền vững hơn.(Sika, sơnICI, phụ gia chống thấm Siêu Cường....) 

• Bê tông chống thấm : 
Bêtông chống thấm có tác dụng không cho nước mưa ngấm vào kết cấu mái, 

được đặt ở trên lớp tạo dốc dối với mái có lớp tạo dốc hoặc trên lớp kết cấu chịu 
lực dối với mái không có lớp tạo dốc.thường được cấu tạo bằng bêtông cốt thép 
mác cao. Ngoài ra nó còn có tác dụng tăng thêm độ cứng cho mái.  

Dùng loại bê tông đá nhỏ trong đó thành phần xi măng tương đối nhiều, lại 
dùng ít nước nên khả năng liên kết chặt, ít lỗ rỗng nước không thể dễ dàng thấm 
qua. Khả năng chống thấm còn tuỳ thuộc vào phụ gia chống thấm và tỷ lệ cấp phối 
mà cấp phối lại được căn cứ vào vật liệu cụ thể để quyết định. chất phụ gia chống 
thấm  

Bề dày của lớp bê tông chống thấm 30-50 mm, thông thường 40mm 
Khi nhiệt độ thay đổi hay kết cấu biến hình, lớp bêtông chống thấm sẽ sinh ra 

hiện tượng nứt. Để khắc phục hiện tượng đó có thể áp dụng các biện pháp: 
+  Tăng cường khả năng chịu kéo của bêtông chống thấm bằng cách đặt thêm 
một lưới thép Φ4 ,ô vuông 200-250. 
+ Chia mặt bằng của lớp chống  thấm trên mái thành những mảng nhỏ cở 

2000x200. Căn cứ vào mặt bằng kết cấu mái mà đặt các khe chia trùng với vị trí 
của tường hoặc dầm, vì ở đó thường dễ hình thành các vết nứt. 

Qua thực tế thi công bêtông chống thấm chưa thực sự đảm bảo hoàn toàn kín 
và đặc chắc, do đó cần tiến hành ngâm nước ximăng chống thấm. Được tiến hành 
sau khi đổ bêtông 6-10h  

Để bảo vệ lớp bêtông chống thấm, người ta dùng gạch lá nem (kích thước 
200X200 dày 15-20) Thường dùng hai lớp lát bằng vữa ximăng mác 50 dày 20 rồi 
miết mạch bằng ximăng nguyên chất  
Lớp bê tông chống thấm có thể đặt theo 2 cách : 
• Lớp chống thấm và kết cấu chịu lực liên kết chặt chẽ với nhau do đó có tác 

dụng tăng thêm độ cứng cho mái, Bêtông này có tác dụng chống thấm cao 
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• Lớp chống thấm và kết cấu chịu lực tách rời nhau, được cách ly bởi tầng cách 
nhiệt một lớp bitum.  

Ưu điểm: khắc phục được hiên tượng bị nứt do tác động của sự chênh lệch nhiệt 
độ trong và ngoài mái nhà . 

Hình 6.7 Chống nứt cho lớp bêtông 
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6.7.2. CÁCH NHIỆT CHO MÁI 
6.7.2.1. Các biện pháp cách nhiệt cho mái  

Có tác dụng ngăn không cho hơi nóng của không khí xâm nhập vào các phòng ở 
tầng trên cùng, đảm bảo cường độ thông hơi, thoát nhiệt cần thiết . Ngoài ra còn có tác 
dụng bảo vệ lớp bêtông chống thấm ở dưới khỏi bị tác động cơ học có hại, khỏi bị mặt 
trời chiếu nóng quá mức và không bị tiếp xúc với không khí, lớp chống thấm sẽ bị 
phân huỷ dần với các chất dễ bay hơi, do đó dễ mất tính đàn hồi. 

Có thể cấu tạo bằng các vật liệu như gạch lá nem, gạch thông tâm , tấm đan lỗ, tấm 
tôn, tấm fibrô ximăng 

- Cách nhiệt cho mái bằng   
Áp dụng các biện pháp sau : 
Tăng khả năng phản xạ nhiệt 
Mặt trên cùng của mái cấu tạo 1 lớp có khả năng phản xạ nhiệt lớn như quét một 

lớp sơn màu trắng, rải 1 lớp cát, sỏi trắng 
Dùng vật liệu cách nhiệt : 
Tăng thêm bề dày trong cấu tạo mái với các vật liệu như xỉ than, bê tông bọt, 

bêtông khí, đặt 1 lớp ở trên mái hoặc dùng thảm sợi khoáng, thảm sợi thuỷ tinh đặt 
dưới mái. 

Dùng mái có tầng không khí thông lưu 
Đối với mái có cấu tạo trần treo : thiết kế các lỗ thông hơi đặt ở các tường ngoài 

nhà 
Đối với nhà lắp ghép : dùng 2 lớp panen để tạo tầng không khí thông lưu ở giữa  
Sau khi thực hiện lớp chống thấm có thể xây tường thấp hay trụ thấp có chiều cao   

10-30 cm, trên đặt gạch lá nem hoặc tấm bê tông cốt thép dày 5 cm cỡ 50x50cm, 
50x100 cm hoặc loại gạch đất nung cách nhiệt 

Biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả là sau khi cấu tạo mái bằng theo qui cách ta 
lợp thêm 1 lượt mái bằng fibrô ximăng 

Dùng mái có trần : 
Có hai loại : trần trát vữa trực tiếp và trần treo 
Trần trát vữa trực tiếp :chỉ để trang trí 
- Trát 1 hoặc 2 lớp vữa trực tiếp vào mặt dưới lớp bêtông cốt thép. 
- Quét trang trí một vài lớp vôi trắng hoặc vôi màu 
- Loại trần này thực hiện đơn giản, giá thành hạ  
 Trần treo : 
- Bố trí chôn sẵn các thanh thép đường kính 6 mm trong kết cấu bêtông cốt thép 

làm dây treo để treo hệ dầm của trần. 
- Phía dưới dầm là các đà tiết diện 2x3cm; 3x4cm, cuối cùng là các tấm ốp trần 

hoặc trát vữa vôi rơm  
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Mái có thảm cỏ hay bể nước cạn 
Dùng thảm cỏ thì phải bảo đảm luôn được xanh mát với lớp đất màu dàu 40 cm 
- Cách nhiệt cho mái dốc : 

       Cấu tạo cách nhiệt 
 - Dùng mái lợp có 2 tầng nhằm tạo nên lớp không khí trung gian thông lưu ở 

giữa, nhiệt bức xạ bị tiêu hao khi truyện qua lớp không khí này  
 - Đồng thời kết hợp với việc cấu tạo trần treo để tăng hiệu quả cách nhiệt 
  Tổ chức thông gió thoát hơi cho hầm mái 
Mục đích : 

• Chống mục nát cho gỗ  
•  Điều hoà nhiệt độ bên trong hầm mái 
• Nâng cao khả năng cách nhiệt cho mái 

Phương pháp thực hiện:  
Bố trí cửa hút và cửa thoát gió ở các vị trí trần, mái, tường thu hồi, tường đầu hồi, 

trần mái đua, cửa sổ mái 
Dùng bể nước thì phải thay nước theo định kỳ và mực nước trong bể nước cao 30 cm. 

6.7.2.2. Cấu tạo trần nhà 
Là bộ phận cấu tạo ở mặt dưới của kết cấu mái nhằm che khuất vì kèo cho mỹ 

quan và năng chặn rác bụi từ trên rơi xuống. Có hai loại trần : trần vôi rơm và trần 
treo. 

Mặt trần có mấy loại sau : 
- Mặt trần bằng vôi rơm 
- Mặt trần bằng vữa xi măng cát lưới thép 
- Mặt trần bằng các tấm gỗ dán, tấm thạch cao, tấm dăm bào ép 
 Trần vôi rơm: 
• Được thực hiện bằng cách đóng la ti trực tiếp lên xà gồ, sau đó trát vữa vôi rơm 
• Trần có mặt nghiêng theo mái, chỉ có đoạn đỉnh làm bằng, có thể tận dụng 

được 1 phần không gian dưới mái. 
• Loại kết cấu này đơn giản nên giá thành hạ. 
Trần treo : 
Thực hiện nhằm tạo nên mặt trần phẳng, nằm ngang, tuỳ theo khoảng cách giữa 

các vì kèo mà mặt bằng kết cấu trần treo có 1 hệ dầm hoặc 2 hệ dầm. 
Trần có một hệ dầm : 
+ Áp dụng khi khoảng cách giữa các vì kèo < 4m 
+ Dầm trần được treo trực tiếp vào quá giang, tiết diện của dầm cỡ 6 x8 cm, 5 x10 

cm với khoảng cách giữa các dầm 40-50 cm 
+ Dưới dầm trần được đóng lati 1x3 cm, chừa khe hở giữa 1cm để trát vữa  
Trần có hai hệ dầm  
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+ Áp dụng khi khoảng cách giưũa các vì kèo ≥ 4m 
+ Cần bố trí thêm dầm chính, kết hợp với quá giang để treo dầm trần, tiết diện của 

dầm chính nhỏ nhất là 5x10 cm, khoảng cách giữa các dầm 1.5-2 m 
+ Mái xây tường thu hồi, dầm chính đặt theo hướng dọc nhà, hai dầm gác lên 

tường và ở giữa treo lên xà  
6.8. TỔ CHỨC THOÁT NƯỚC CHO MÁI  
6.8.1. TỔ CHỨC THOÁT NƯỚC CHO MÁI BẰNG  
6.8.1.1. Phương cách tạo độ dốc : 

- Kết cấu chịu lực được làm bằng:  ở độ dốc được điều chỉnh bởi lớp đệm bằng 
vật liệu nhẹ như vữa xỉ than  

• Ưu điểm: tăng khả năng cách nhiệt cho mái, mặt trần bằng phẳng nằm ngang, 
các căn phòng ở tầng trên cùng không bị ảnh hưởng. 

• Nhược điểm : Khi nhà lớn, diện tích mái rộng thì lớp tạo dốc sẽ rất dày, tốn 
nhiều vật liệu, tải trọng trên mái tăng lớp chống thấm có thể bị nứt do tác động 
của hiện tượng phong hoá của vật liệu làm lớp đệm ( xỉ than ) 

- Kết cấu chịu lực được làm dốc : kết cấu được cấu tạo đặt nghiêng theo chiều dốc 
của mái nhà. Tiết diện của dầm mái thay đổi theo theo chiều nước chảy hoặc xây 
tường thu hồi nếu là kết cấu tường chịu lực 

• Ưu điểm : tiết kiệm vật liệu, trọng lượng bản thân mái nhẹ. 
• Nhược điểm : mặt trần bị nghiêng, cho nên khi có yêu cầu thì phải làm trần treo 

nằm ngang 
6.8.1.2. Tổ chức thoát nước : 

Đối với những công trình <5 m ở vùng mưa nhiều và < 8m ở vùng mưa ít : thoát 
nước tự do không cần máng. Giải pháp này đơn giản, giá thánh hạ 

Đối với những công trình > 8 m hoặc mái đua hẹp . Thu nước mưa trên mái vào 
máng nước, theo đường ống dẫn và cống rãnh mà thoát nước ra khỏi công trình. Tuỳ 
theo vị trí của đường ống dẫn xuống được đặt ở ngoài nhà hay trong nhà mà cấu tạo 
đặt máng nước theo 2 cách : 

• Thoát nước ngoài nhà: máng nước đặt nhô ra khỏi mặt tường ngoài của nhà, 
đường ống thoát nước dẫn xuống tựa vào mặt ngoài của tường. Giải pháp này 
việc thoát nước thuận tiện, chống dột dễ dàng 

• Thoát nước trong nhà : Máng nước đặt ở mặt trong tường ngoài, đường ống 
dẫn xuống được đặt ở bên trong nhà. Giải pháp này bảo đảm mỹ quan cho 
tường ngoài nhà nhưng cấu tạo phức tạp khi sinh ra dột khó sửa chữa 

6.8.1.3. Sê nô : Kích thức của sê nô phụ thuộc váo khẩu độ mái và lượng mưa. Tiết 
diện thường là hình chữ U. Theo kinh nghiệm với khẩu độ mái nhỏ 6m dùng sê nô 
rộng hơn 250, với khẩu độ từ 6-15m dùng sê nô rộng hơn 300, với khẩu độ mái lớn 
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hơn 15m dùng máng nước, sê nô rộng hơn 450, Sê nô cần phải đặt dốc đều về miệng 
thu nước của ống thoát nước , độ dốc thông thường từ 0,1-0,2%. 

Sê nô được làm bằng bêtông cốt thép, có thể cấu tạo liền với dầm hoặc giằng, cần 
chú ý chống lật cho sênô. Khi đổ bêtông sê nô xong cần ngâm nước ximăng chống 
thấm. 

Sê nô có thể bố trí trong hoặc ngoài mặt bằng công trình. 
• Sê nô ngoài: được đúc liền với giằng tường hoặc dầm, sau khi đổ bêtông hoặc 

gác panen mái, có thể cấu tạo liền với với bêtông chống thấm. Sê nô bằng 
bêtông cốt thép có chiều dày bản không nhỏ hơn 40, thành bên ngoài của sênô 
thấp hơn phía trong 20-40 để chống tràn vào trong, trường hợp thành ngoài cao 
hơn  thành trong 30 thì ta phải bố trí ống chống tràn. 

• Sê nô trong: Khi yêu cầu mặt nhà phẳng thì cần phải bố trí sê nô phía trong 
tường vượt mái, thường là tấm panen chữ U đặt ngữa, sau đó đổ lớp bê tông 
chống thấm lên trên liền với lớp bêtông chống thấm của mái hoặc có thể cấu 
tạo bằng bêtông cốt thép toàn khối 

6.8.1.4. Cấu tạo ống xuống:  
Máng nước và ống xuống thường đựơc chế tạo bằng các loaị vật liệu như gang, 

tôn, kẽm, bêtông cốt thép....Tiết diện của ống xuống có thể vuông hay tròn.  
Miệng thoát nước ở phái dưới của ống xuống nên làm cong để giảm bớt lực của 

dòng nước đổ xuống. Nước mưa từ ống xuống có thể cho thoát tự do trên mặt hoặc 
cho thoát vào mương hoặc ống cống xây ngầm ( chú ý ống cống có xây hố lắng để lấy 
rác) 

Tiết diện của ống có thể là hình vuông hoặc tròn. Phụ thuộc vào diện tích mái nhà 
và lượng mưa hằng năm ở khu vưc xây dựng công trình. Sơ bộ có thể chọn tiết diện 
ống thoát nước là 0,01m2 diện tích tiết diện ống thoát nước có khả năng thoát nước 
cho 1-2,5m2 nước mưa thu được trên mái nhà, thường đựơc chọn kích thước ống tròn 
là 100, ống vuông là 150, khoảng cách giữa các ống xuống thường chọn từ 15-24m. 
Ống đựơc liên kết vào tường bằng thép chôn sâu vào tường với khoảng cách 1000 có 
một cái, ống cần được đặt cách tường hơn 20. 
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Hình 6.8.1 Tổ chức thoát nước cho mái bằng 
 
6.8.2. TỔ CHỨC THOÁT NƯỚC CHO MÁI DỐC 

Tổ chức thoát nước cho mái dốc : có hai cách 
Thoát tự do: khi chiều cao từ đường giọt nước của mái đến mặt đất không cao quá 

5m. Cần cấu tạo mái đưa rộng để đưa đường giọt nước ra xa nhằm phòng ẩm chống 
thấm chân tường. 

Thoát nước mưa trên mái dốc được thu gom về các máng nước, máng xối cấu tạo 
bằng tôn tráng kẽm để chảy xuống các ống thu đứng . 
 6.8.2.1. Cấu tạo máng nước, sênô  
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Máng nước thường đựơc chế tạo bằng các loại vật liệu như gang, tôn, kẽm, bêtông 
cốt thép.Máng nước có hình thức bán nguyệt chữ U , V. Để nước chảy dễ dàng, máng 
nước cần được đặt dốc đều về phía miệng thu nước  1-2% .Ở tại vị trí tiếp giáp giữa 
máng và ống xuống có bố trí ống nối tiếp và thùng nước tràn. Tại vị trí miệng thu 
nước của máng ở nơi đặt ống xuống cần đặt lưới chặn rác. thành bên ngoài của máng 
nước, sênô cần phải thấp hơn thành bên trong từ 20-30 đẻ tránh nước tràn vào. 

Máng nước đựoc làm bằng tôn tráng kẽm, dày 2mm. Được liên kết với cầu phong 
bằng đinh vít và móc thép đối với mái ngói, bằng điinh ốc và móc thép vào tấm lợp 
đối với mái Fibrô Ximăng hay tôn. 

Sênô được làm bằng bêtông cốt thép, có thể cấu tạo liền với dầm hoặc giằng, cần 
chú ý chống lật cho sênô, và yêu cầu chống thấm cao. 
Cấu tạo ống xuống: tương tự mái bằng 
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Hình 6.8.1 Tổ chức thoát nước cho mái dốc 
 
6.8.2.2. Cấu tạo mái đua : 

- Công dụng:  
Mái đua là phần vươn ra khỏi tường nhằm bảo vệ tường không bị ẩm ướt, che các 

lỗ thông gió, các lỗ cửa, đồng thời tạo không gian đệm giữa trong và ngoài nhà, che 
mưa chắn nắng và kết hợp tổ chức tốt việc thoát nước cho mái nhà 

- Cấu tạo : 
Diềm mái: để bảo vệ các đầu xà gồ hoặc cầu phong  cần đòng diềm mái bằng tấm 

tôn kim loại, hoặc ván gỗ dày 2,5-3 cm 
Trần mái đua : thường làm bằng trần vôi sơn cấu tạo giống như trần nhà 
Khoảng nhô ra của mái đua thường là 60 cm, nếu hơn cần phải bố trí conson để 

chịu đỡ xà gồ, đồng thời tổ chức thoái nước tốt cho mái 
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6.6.2.3. Bờ chắn mái : 
Tường ngoài đựoc xây cao để che mái dọc theo tường biên dầu hồi của mái. Để tổ 

chức thoát nước tốt, có thể đặt máng nước nằm dọc ở phía bên trong tường chẵn mái, 
với máng được chế tạo bằng tôn kẽm hoặc đúc bằng bê tông cốt thép, mặt trong tường 
chẵn mái  và màng nước càn trát xi măng cát 1/3 và đánh màu 
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CHƯƠNG  7 
CỬA SỔ - CỬA ĐI 

 
7.1. KHÁI NIỆM  
Khái niệm  

Trong các công trình kiến trúc, cửa  là bộ phận bao che, ngăn cách có kết cấu động 
hoặc cố định khi thiết kế cửa nhằm đảm bảo các chức năng 
Yêu cầu  

Giao lưu: Kiểm soát gàn lọc tiếp thu ánh sáng, nắng ấm, thông thoáng và đón được 
gió mát, đi lại thuận tiện giữa nột thất và ngoại vi cùng liên lạc với tự nhiên thuận 
tiện.  
Ngăn chặn: Những tác hại khắc nghiệt của thời tiết khí hậu như gió rét, mưa bão, 
nắng chói. Cách âm tốt, và yêu cấu kín đáo và an toàn 
Thẩm mỹ kiến trúc: trang trí  và xử lý mặt đứng công trình và đảm báo nghệ thuật. 

Phân loại và kích thước 
Theo yêu cầu sử dụng cửa có hai loại chính là cửa sổ và cửa đi. 
Trong các công trình kiến trúc dân dụng các loại cửa thường đựơc cấu tạo bằng gỗ, 
nhôm, thép. ngoài ra có thể dùng kính , vật liệu ép, chất dẽo...để làm cửa theo chức 
năng và yêu cầu sử dụng cụ thể của phòng ốc và loại công trình. 
Kích thước các loaị cửa  còn tuỳ thuộc vào  
Vị trí trong bố cục mặt bằng kiến trúc 
Vị trí trên bố cục mặt đứng công trình 
 

7.2. CỬA SỔ 
7.2.1. YÊU CẦU VÀ PHÂN LOẠI: 
7.2.1.1. Yêu cầu chung. 

Khi thiết kê các cửa sổ cần bảo đảm yêu cầu sử dụng của nó. Một cửa sổ hợp lý 
cần thoả mãn các yêu cầu sau:lấy sánh sáng đày đủ, thông gió tốt, đảm báo phòng 
nắng, mưa, chống bão, đóng mở linh hoạt thuận tiện , lau chùi dễ dàng và an toàn. 
7.2.1.2. Phân lọai cửa, số lớp, hình thức đóng mở 

Số lớp của cửa sổ chủ yếu căn cứ vào điều kiện khí hậu và yêu cầu sử dụng của 
nhà quyết định, có thể là của sổ một lớp, hai lớp và ba lớp.  

Ở những vùng khí hậu lạnh để đảm bảo trong phòng khí hậu bình thường và trong 
một số nhà yêu cầu cách âm, cách nhiệt thường dùng hai lớp cửa hoặc ba lớp. 
Cửa mở theo chiều đứng. 

Trục quay của cánh cửa theo chiều thẳng đứng có hai loại: 
- Trục quay ở bên cạnh: là loại ứng dụng rông rãi nhất trong kiến trúc. Đối với của 
sổ một lớp còn phân thành mở ra ngoài hoặc trong nhà. Đối với cửa hai lớp thì một 
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lớp ở phí trong và một lớp ở phí ngaòi.Đối với cửa ba lớp thì hai lớp mở ra ngoài 
và một lớp mở vô trong. 

Ưu điểm: Khi mở ra ngoài không chiếm diện tích trong nhà , không trở ngại 
đến các hoạt động trong nhà. 

Nhựơc điểm: tháo lắp, lau chùi không thuận tiện, trục tiếp chịu ảnh hưởng của 
mưa gió, dễ mạc nát không an toàn. 
- Trục quay ở giữa cánh cửa : sau khi đóng mở, một bộ phận cửa nằm ở phía  trong 
nhà và một bộ phận ở ngoài nhà. 

Ưu điểm: dể lau chùi. 
Nhược điểm: xử lý không tốt nước mưa sẽ lọt vào trong nhà. 

Cửa sổ lật ( cửa quay ngang) 
Trục quay của cánh cửa theo chiều nằm ngang, trục quay có thể ở phía trên hoặc 

dưới hoặc ở giữa. Loại này có thể dùng độc lập, cũng có thể kết hợp làm bộ phận của 
cửa lật trên loại của mở theo chiều đứng. 
Cửa sổ trượt 

Có hai loại: trượt ngang và trượt đứng .Ưu điểm của loại cửa này là đóng mở 
không tốn diện tích và không gian trong nhà. 

Cửa sổ trượt ngang nói chung dùng để đưa đồ vật trong nhà. 
Cửa sổ trượt theo hướng thẳng đứng đặt bánh xe lăn trong rãnh trượt. 
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Hình 7.2 Kích thước và một số hình thức cửa sổ 
 

 
7.2.2. CẤU TẠO CHI TIẾT CỬA SỔ  
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7.2.2.1. Các bộ phận cửa sổ  
Cửa sổ do 2 bộ phận chính hợp thành: Khuôn cửa, cánh cửa cùng các phụ kiện đi 

kèm 
Khuôn cửa: khuôn cửa được làm gỗ, gồm có hai thanh đứng, thanh ngang trên và 

thanh ngang dưới. Ngoài ra các vật liệu làm cửa còn đựơc dùng bằng thép hay nhôm, 
thuỷ tinh, và có thể làm bằng bêtông cốt thép  

Cánh cửa: Bao gồm thành phần khung cửa cánh và bộ phận trám kín khoảng 
trống giữ khung có thể kính, lá chớp, panô bằng ván gỗ, gỗ dán, lưới thép, lưới ngăn 
ruồi muỗi. 

Phụ kiện: bao gồm các thành phần để liên kết ổn định, và bảo vệ khuôn, khung 
cánh như bản lề, then cài, khoá, êke.  
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Hình 7.2.2 Các bộ phận của cửa sổ kính 
 

• Khuôn cửa. 
- Hình thức Tiết diện của các thành phần cấu tạo khuôn cửa thường có hình đa 

giác lồi lõm. Gờ lõm có tác dụng khi của đóng sẽ ngăn chặn không cho gió, nước mưa 
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thấm lột vào bên trong nhà. Bề sâu của phần lõm vào khoảng 10-15mm. Bề rộng sẽ do 
chiều dày khung cánh cửa quyết định. 

Kích thước tiết diện các thành phần của khung cửa nói chung thống nhất bằng 
nhau nhưng không do tính toán quyết định thường đựợc chọn theo kinh nghiệm và sự 
thích dụng của mỗi trường hợp. Đối với cửa thông dụng, kích thước tiết diện này có 
thể chọn: 

Cửa 1 lớp :60x80, 60x130mm 
Cửa 2 lớp :60x160, 60x250mm 
Với một số chiều rộng khuôn cửa bằng chiều rộng tường 
- Liên kết khuôn cửa vào tường: tuỳ thuộc kết cấu chịu lực của tường vách mà 

kiểu cách liên kết đựợc chọn cho thích hợp, giải pháp được giơí thiệu ở đây là liên kết 
khuôn vào tường xây. Có hai phương pháp tuỳ theo trình tự thi công, do đó cấu tạo có 
khác nhau với ưu khuyết điểm của nó. 

Lắp dựng khuôn cửa trước khi xây lỗ cửa: khi xây tường đến bệ của sổ thì dựng 
khuôn cửa vào vị trí, sau đó sẽ tiếp tục xây. Thanh ngang trên và dưới đều nhô ra 
một khoảng 1/2gạch  (110mm) và ở hai bên thanh đứng của khuôn, cách khoảng 
300-500 có thể gắn các viên gạch gỗ hoặc thép tròn đuôi cá, bật thép đặt xiên vào 
tim tường để liên kết chặt khuôn vào tường. 

Ưu điểm: Liên kết giữa tường và khuôn cửa chặt sít, bền lâu 
Khuyết điểm: Lắp khuôn ảnh hưởng đến tiến độ thi công xây tường, trong quá 

trình thi công rất dễ sinh ra các hiện tượng va chạm làm hỏng khuôn cửa hoặc sê 
dịch vị trí của khuôn cửa. 
Xây lỗ cửa trước, lắp khuôn của sau: khi xây tường chừa lại lỗ cửa, với mép tường 
ở hai bên lỗ cửa cứ cách 10 lớp xây lại chôn một viên gạch gỗ bằng 1/2 viên gạch 
thường đã tẩm thuốc chống mục. Khi xây xong sẽ dùng đinh Φ 4-5 dài 125 đóng 
vào gạch gỗ để cố định khuôn vào tường. Để dễ dàng lắp khuông vào cửa, lỗ cửa 
phải rộng hơn khuôn 15-20 mm, sau khi dựng khuôn cửa xong sẽ dùng vữa trát 
kín. 

Ưu điểm: thi công tường và lắp dựng khuôn cửa không ảnh hưởng lẫn nhau do 
đó tạo điều kiện đẩy nhanh tốc độ xây dựng 

Nhược điểm: cần có biện pháp chèn kín khe hở giữa khuôn cửavà tường, đảm 
bảo chống thấm tốt, đồng thời kết hợp mỹ quan bằng cách đóng nẹp gỗ che phủ. 
• Cánh cửa: 
- Hình thức: Tiết diện của các thành phàn cấu tạo khung cánh cửa thường dày  40-

45mm  rộng 60-80-100mm, dố ngang ,đố dọc 35-40. 
- Hình dáng tiết diện của khung cánh cửa: Khung cánh cửa, đố cánh cửa mặt 

hướng ra ngoài đều soi thành những hèm để lắp kính. Các hèm sâu 10-16mm rộng 8-
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12mm. Mặt phía  trong dùng làm các gờ chỉ để giảm bớt khả năng che ánh sáng và 
tăng vẽ đẹp cho cửa. 

- Lắp kính:Thường ngưới ta dùng kính dày 3-5mm. Cố định kính vào của sổ có 
hai cách: trước hết người ta dùng đinh để cố định tạm kính, sau đó dùng mát tít trát 
đều xung quanh mép kính;một cách khác có thể dùng nẹp gỗ để cố định kính. 

- Chỗ tiếp giáp giữa hai cánh cửa: Các thanh đứng dọc theo khe được cấu tạo lồi 
lõm , chữ Z hoặc đóng nẹp để ngăn chặn không cho gió mưa vào nhà 

• Cấu tạo gờ chận nước :  
Để chận nước mưa xuyên qua khe cửa trên khuôn cửa cần làm gờ chận nước và 
rãnh thoát nước theo các hướng dọc ngang đẻ khi có mưa, nước sẽ chảy theo rãnh 
đứng và rãnh ngang để chảy ra ngoài. 
Trên cánh cửa tại thanh dưới của khung ở mặt ngoài cần cấu tạo gờ giọt nước hoặc 

gắn bản chắn nước. 
Đối với của sổ mở vào phía trong nhà, nhất là loại cửa sổ kính ở xứ lạnh, cần đặt 

biệt chú ý cấu tạo chống thấm qua khe cửa sổ và bố trí rãnh thu nước đọng cùng với lỗ 
thoát ở thanh ngang dưới của khuôn.  
7.2.2.2. Diện tích , kích thước và vị trí 

• Diện tích lấy sáng 
Căn cứ vào yêu cầu sử dụng để quyết định diện tích lấy sáng. Phương pháp xác 

định đơn giản thường tính theo hệ số chiếu sáng, là tỷ số diện tích của lỗ cửa trên diện 
tích của lỗ cửa trên diện tích mặt nền phòng. 

- Phòng làm việc, học tậplấy bằng   :  1/5 -  1/6 
- Phòng ở, tiếp khách, giải trí lấy bằng  :  1/7 - 1/8 
- Phòng phụ, kho, vệ sinh lấy bằng   :  1/10 - 1/12 
• Diện tích thông gió. 
Căn cứ vào điều kiện khí hậu từng nơi để quyết định, nói chung nhỏ nhất bằng 1/2 

diện tích lấy sáng.Ở vùng khí hậu nóng có thể lấy lơn hơn 
• Kích thước và vị trí của cửa số    
Chiều cao của bệ cửa sổ thông thường B = 0,8-1m  
Chiều cao của cửa số thông thường H = 0,9-1,8m, 
Cửa sổ cao1,5-1,8m thường có làm cửa lật.  
Chiều cao của cửa lật 0,35-0,55m. độ cao mép trên của sổ xuống cửa lật B+H =1/2 

chiếu sâu phòng. 
Mép trên của cửa sổ cách mặt trên một đoạn K bằng chiều cao của lanh tô , nói 

chung không vượt quá 30cm, khi cần thiết K= 0 
 
7.2.3. CẤU TẠO CÁC LOẠI CỬA SỔ KHÁC. 
7.2.3.1. Cửa chớp lá sách: 
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Cửa chớp được dùng để che mưa hắt, chắn nắng, kín đáo nhưng vẫn đảm bảo 
thông gió tốt, Cửa chớp thường đựơc mở ra ngoài nhà, nếu là cửa hai lớp thì cửa chớp 
đặt ở phái ngoài. Cửa chớp còn thường đựoc lắp dựng ở các phòng có yêu cầu thông 
hơi như gác lững, bếp, kho, tường nóc dầu hồi. 

 Cấu tạo của chớp có khác với cửa kính ở chỗ khoảng trống giữa khung đựơc lắp 
trám bởi những nan chớp bằng gỗ, kim loại hoặc kính. 

Góc nghiêng của nan chớp đựợc chọn trong khoảng 45-600 tuỳ theo vùng khí hậu, 
Góc càng lớn thì khả năng thông gió càng kém, nhưng che mưa tốt và ngược lại 

Đối với nan chớp bằng gỗ , bề dày của nan chớp e = 10-15mm, khoảng cách giữa 
các nan chớp V=15-20mm nan chớp thường dài 200-300mm 

Đẻ tăng cường khả năng thông gió, đồng thời kết hợp lấy sáng ở vùng khí hậu 
nóng, sử dụng thuận tiện theo yêu cầu từng lúc trong ngày, mùa hoặc có thể đóng kín 
thì nên áp dụng của chớp lật. 
7.2.3.2. Cửa sổ lật:  

Cửa sổ lật có công dụng để lấy sáng và thông gió tốt ít choáng chỗ lúc mở, thích 
hợp cho kho, phòng vệ sinh. 

Cấu tạo của sổ lật cần lưu ý các điểm sau: thanh giữa của khuôn cửa sổ ( nếu có). 
So với các thanh bốn chung quanh của khuôn cần làm dầy và rộng hơn một chút để lồi 
ra phái ngoài nhằm tạo thành gờ giọt nước, gờ chận nước ở  khuôn cho phần trên trục 
quay bố trí ở mép ngoài, cho phần dưới trục quay thì ở mép trong của khuôn. nữa 
phần cánh cửa phía trên trục quay nên lấy dài hơn một it đẻ cánh của dễ lật lúc mở. 
7.2.3.3. Cửa sổ đẩy: 

Khi đóng mở, cánh cửa chỉ choáng phần không gian trong phạm vi lỗ cửa, không 
ảnh hưởng đến không gian của phòng ốc , nhưng lỗ cửa bị thu hẹp sẽ hạn chế diện tích 
thông gió và lấy sáng . Để khắc phục thì có thể áp dụng kiểu cửa đẩy với cánh xếp 
hoặc cấu tạo dấu cánh vào tường. 

Hướng đẩy cửa có thể áp dụng theo cách dẩy lên hạ xuống hoặc đẩy ngang qau lại 
hai bên. Để giúp việc đẩy cửa nhẹ nhàng trong trường hợp cánh của rộng lớn thì có 
thể cấu tạo thêm hệ thống đối trọng để nâng cánhhoặc đặt bánh xe lăn trong rãnh trượt 
treo. Khi cấu tạo của sổ dẩy cần quan tâm đến vị trí đặt các gờ kín gió và chống thấm 
giữa khuôn cánh và hai cánh. 
7.2.3.4. Cấu tạo cửa sổ khuôn khung kim loại 

Cửa khuôn kim loại và khuôn gỗ nói chung có cấu tạo gióng nhau, có thể làm 
thành cửa một lớp , cửa hai lớp , của cố định hoặc cửa đóng mở .v.v nhưng chỗ tiếp 
giáp giữa hai cánh của cần có một thanh thép đứng. Thép khuôn và thép khung cánh 
cửa đều là thép định hình ( chữ Z,L,T..) hoặc hình thép hộp hàn lại với nhau mà thành. 
Hình bên thể hiện cấu tạo khuôn cửa mở theo chiều đứng. Để liên kết khuôn cửa vào 
tường khi xây bốn bên tường gạch người ta để các lỗ trống. Khi Lắp cửa trước tiên các 
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thanh thép góc, và các thanh thép tròn đuôi cá được chôn vào lỗ tường, dùng bulông 
vít chặt khuôn của vào thép góc, sau đó dùng vữa ximăng . 

Cửa sổ khuôn kim loại giá thành tương đối cao, chế tạo có yêu cầu kỹ thuật cao. 
Nhưng cửa khuôn kim loại có nhiều ưu điểm: kiên cố, bền lâu, đóng mở kín, phòng 
cháy, ẩm ướt, không bị biến hình, tiết diện nhỏ tiết kiệm khuôn nên diện tích lấy sáng 
nhiều. 
7.2.3.5. Cấu tạo cửa sổ nhiều lớp  

Cửa sổ hai lớp mở ra phía ngoài hoặc phía trong chỉ cần làm khuôn kép, hai bên 
trong và ngoài đều có hèm để lắp cánh cửa.  h8.21a 

Cửa sổ hai lớp đều mở vào  phái trong có thể làm một khuôn cửa ( khuôn kép), có  
hai hèm đều hướng vào trong nhà với đặc điểm của loại này là cửa trong lớn hơn cửa 
ngoài . Khi khoảng cách giưa hai cửa tương đối lớn có thể làm hai khuôn của rời nhau. 
7.2.3.6. Cấu tạo cửa sổ lưới thép mắt cáo 

Cửa lưới thép mắt cáo có thể hãm cố định hoặc đóng mở, có thể lắp phía trong 
hoặc phía ngoài cửa kính ( lưới mắt cáo có thể là lưới thép, đồng, hoặc chất dẽo). Cửa 
này trọng lượng nhẹ, chịu lực nhỏ cho nên tiết diện và kích thước của khuôn và khung 
cánh cửa tương đối nhỏ, kích thước thường dùng là dày 20-30mm rộng 45-50mm 
7.2.3.7. Cấu tạo của không khuôn. 

Để tiết kiệm gỗ, cửa sổ có thể đựơc làm không khuôn. Bản lề đựoc chôn vào gạch 
bêtông đúc sẵn kích thước 55x105x220, hoặc chôn trực tiếp vào tường gạch. Phần 
tường xung quanh cửa đặc biệt phần xây bao quanh gạch bêtông bản lề không đựoc 
dùng vữa thường mà phải dùng vữa xi măng mác 50-75. Hèm cửa phải trát phẳng và 
thẳng , để lắp cửa không bị vênh và chú ý phải dùng vữa mác 50. 

Cấu tạo mặt cửa sổ không khuôn,hình dáng và kích thước bản lề gông được thể 
hiện ở hình dưới . 
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Hình 7.2 Một số Cửa đi, sổ 
 
7.3. CỬA ĐI 
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7.3.1. YÊU CẦU VÀ PHÂN LOẠI: 
7.3.1.1. Yêu cầu chung 

Cửa đi là phương tiện giao thông liên hệ giữa trong và ngoài nhà, giữa hành lang 
và các phòng, hoặc giữa các phòng với nhau. Ngoài ra còn có tác dụng thông gió và lấy 
sáng. 

Khi thiết kế cửa đi cần phải bảo đảm các yêu cầu sau:  
Số lượng cửa và bề rộng của cửa bảo đảm thoát người cũng như vận chuyển đồ đạc 

được nhanh chóng và dễ dàng 
Bố trí vị trí của hợp lý, đóng mở thuận tiện chiếm diện tích ít nhất không ảnh 

hưởng đến việc bố trí đồ đạc và phân khu chức năng 
Ngoài ra cấu tạo cửa đi cũng đảm bảo mỹ quan cho chính bản thân cửa cùng mặt 

đứng công trình, thi công và bảo trì dễ dàng, đồng thời với yêu cầu cách âm bên 
ngoài, chấn động sinh ra khi đóng mở cửa. 
7.3.1.2. Phân loại cửa 

• Theo vật liệu : có thể phân thành các loại: cửa gỗ, thép, nhôm, của kính.... 
• Theo nhiệm vụ: cửa bản , cửa panô, cửa kính, cửa đi cách nhiệt giữ nhiệt, cách 

âm, cửa đi kết hợp cửa sổ, cửa thoát hiểm. 
• Theo phương cách đóng mở: 
- Cửa mở một chiều: trục quay thẳng đứng, hướng ra ngoài nhà hoặc mở vào trong 
theo yêu cầu sử dụng, nhưng cửa thoát hiểm băt buộc phải quay ra ngoài  
- Cửa mở ra hai chiều: thường đựơc dùng ở nơi công cộng, người đi lại nhiều và 
trong phòng thiết bị hệ thống điều hoà nhiệt độ. 
- Cửa đẩy trượt: việc đóng mở của không đóng diện dích và không gian của phòng 
nhưng cần bố trí màng tường cho cách ẩm, thường được dùng trong việc ngăn chia 
các phòng đa dụng, cửa nhà kho, xưởng, cửa phòng cháy chận lửa cánh cửa dẩy 
trượt theo 2 cách: 

+  Cánh cửa đựơc thiết kế bố trí bánh xe làm trên đường rây đặt trên đầu lỗ 
cửa sẽ thuận tiện hơn. 

+ Cánh cửa trượt theo sắt hướng dẫn đặt đứng và có thiết trí đối trọng giúp 
đóng mở dễ dàng. 
- Cửa đẩy xếp : Dùng khi lỗ cửa rộng lớn, ngăn chia phòng, cửa hàng, nhà kho, 
nhà để xe. Cửa có cấu tạo mặt xếp bằng da hoặc vải hay ghép nhiều cánh bằng gỗ, 
thép, nhôm, cửa xếp song sắt. 
- Cửa quay: Loại cửa có công dụng cách ly, giữ nhiệt ngăn gió lạnh, hơi nóng, bụi 
lùa từ ngoài vào, đồng thời với việc hạn chế lượng người qua lại. Cửa có cấu tạo 
phức tạp thường được dùng trong các công trình kiến trúc cao cấp như trong khách sạn. 
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- Cửa cuốn: Dùng để bảo vệ cửa hành có mặt kính trưng bày rộng, cửa gara, cửa 
kho. Tuỳ theo vị trí và yêu cầu sử dụng mà cấu tạo cửa cuốn thoáng hoặc kín cùng 
với việc đặt thép hướng dẫn và hộp che dấu bộ phận cuốn cho thích hợp. 

7.3.2. CẤU TẠO CHI TIẾT CÁC BỘ PHẬN CỬA ĐI:  
7.3.2.1. Khuôn cửa : 

Khác với cửa sổ các bộ phận cấu tạo khuôn cửa đi gồm hai thanh đứng và một 
thanh ngang trên, nếu cửa có nhiều cánh thì sẽ tuỳ trường hợp mà bố trí thêm thanh 
đứng để chịu quay mở cửa và thanh ngang trên. 

• Kích thước tiết diện: Đối với cửa thông dụng, kích thước tiết diện có thể 
chọn: 
Cửa 1 lớp :60x80, 60x130mm 
Cửa 2 lớp :60x160, 60x250mm 

Với một số chiều rộng khuôn cửa bằng chiều rộng tường, Các thanh đứng cần dự 
trù dôi thêm 1 đoạn để chôn sâu vào nền 5- 8cm. 
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Hình 7.3 Khuôn Cửa đi 
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• Liên kết vào tường: Liên kết khuôn cửa đi vào tường giống như cửa sổ. quá 

trình lắp dựn theo hai các: Lắp dựng khuôn cửa trước khi xây lỗ cửa hoặc xây 
lỗ cửa trước, lắp khuôn của sau . 

Đối với tường xây hoặc đúc cần tối thiểu 2 điểm liên kết vào tường cho mỗi thanh 
đứng. Trường hợp khuôn được đặt sát tường, cần xây thêm một khoảng tường >10cm 
để chôn phụ kiện liên kết đựoc dễ dàng đồng thời cũng để bảo vệ tay nắm cho cánh cửa lúc 
mở. 

Các phần gỗ của khuôn cửa tiếp xúc hoặc chôn vào tường hoặc nền cần phải được 
tạo rãnh để gỗ co ngót và sơn quét chống phòng ẩm và mối mọt. 
7.3.2.2. Khung cánh cửa : Chiều dày của các thanh gỗ làm khung thường được chọn 
trong khoảng 4 - 4,5m. Bản rộng của các thanh này sẽ căn cứ vào hình thức của cánh 
cửa mà quyết định, các thanh đứng hai bên thường rộng 8-10cm, thanh ngang trên 10-
15cm, thanh ngang dưới 12-20cm 
7.3.2.3. Cấu tạo bộ phận trám bít: 

• Cửa panô: dùng gỗ bản hay gỗ dán dày 12mm -15mm ghép phẳng vào khung 
bằng cách lùa vào rãnh và đóng nẹp chặn. 
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Hình 7.3.2 Cánh Cửa đi 
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• Cửa chớp: dùng nan chớp bằng gỗ dày 10mm nghiên 450

  như ở cửa sổ chớp 
cố định hoặc có thể điều chỉnh  theo yêu cầu sử dụng, nan chớp thường dài 250 
-300mm. 

• Cửa kính: thường dùng kính dày 3-5mm được ghép vào khung như cửa sổ, 
phần dưới của cánh cửa từ mặt nền lên khoảng 100cm thuờng đựoc ghép panô 
hoặc nan chớp. 

• Cửa gỗ dán cách âm: Loại cửa đươc ghép gỗ dán cỡ 3-5 lớp vào hai mặt bên 
của khung cánh có sườn tăng cường ở giữa. Để không khí có thể lưu thông, bảo 
đảm khô thoáng bên trong thân cánh, cần bố trí cac lỗ thông hơi 

• Cánh cửa không khuôn 
Bằng gỗ , là loại cửa gỗ đơn giản , thường dùng cho nhà kho, nhà tạm. cấp 4, Cánh 

cử được cấu tạo bởi các ván ghép đứng trên các thanh ngang và chồng chéo hình chữ 
Z, Để đảm bảo cánh cửa không bị xê dịc lúc đóng mở, cần dặt hướng thanh chống và 
vi trí bắt bản lề gông đứng cánh 

• Bằng kính hoặc chất dẻo: Toàn bộ cánh cửa đựơc thực hiện bằng một tấm 
kính (thuỷ tinh khó bể) hoặc bằng chất dẻo. bản lề và khóa sẽ được bắt trục tiếp 
vào cánh. Loại cử được dùng ở nhà cấp cao hoặc kho xưởng đặc biệt. 

 7.3.2.4. Kích thước của cửa đi  
Kích thước cửa đi phụ thuộc công dụng cửa và yêu cầu mỹ quan. Trong kiến trúc 

dân dụng kích thước của cửa đựơc chọn theo yêu cầu đi lại và thông thoáng với chiều 
cao của cửa  1,8-2,2m. Chiều rộng đảm bảo vận chuyển trang thiết bị ra vào phòng 
được dễ dàng và yêu cầu về thoát người. Chiều rộng cửa được chọn cho trường hợp 
một cánh là 0,65m; 0,7m; 0,8m; 0,9m. Chiều rộng cửa có 2 cánh là 1,2m-1,6m. Chiều 
rộng cửa có 4 cánh là 2,1m - 2,8m m.  

Chiều rộng cửa quá lớn so với chiều cao cửa để tạo cảm giác cân đối đồng thời để 
lấy sáng và thông gió chúng ta bố trí thêm cửa sổ hảm hoặc cửa sổ lật với chiều cao 
khoảng 40-60cm ở trên cánh cửa. 
7.3.2.5. Cấu tạo cửa đi bằng thép - nhôm: 

Cửa đi với khuôn và khung bằng thép hoặc nhôm đựoc cấu tạo như của sổ cùng vật 
liệu này. Tuy nhiên có vài yêu cầu riêng biệt cần quan tâm khi thiết kế là: 

Bộ phận trám bít khoảng giữa khung của cánh có thể dùng tôn dày 1,3mm để bọc 1 
lớp hoặc 2 lớp hay lắp kính với nẹp đệm cao su. 
Với loại cửa đi cách nhiệt , giữ nhiệt cấu tạo bằng thép hoặc nhôm, cần chèn trám vật 
liệu cách nhiệt, chịu nhiệt giữa hai lớp tôn chịu nhiệt bọc ở hai mặt ngoài của khung 
sườn cánh cửa.  
7.3.3. CÁC PHỤ KIỆN CỦA CỬA 
7.3.3.1. Bộ phận đóng mở. 
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• Bản lề: Phụ kiện liên kết giữa cánh cửa và khuôn cửa giúp vận hành đóng mở 
cánh cửa được dể dàng. 

- Kích thước: 
Cửa sổ dùng bản lề kích thước 8 -10 - 12 -14 -16cm 
Cửa đi dùng bản lề kích thước 8 -10 - 12 -14 -16cm 
Các cửa có chiều cao >1,8m thường mỗi cánh bắt 3 bản lề. 

- Phân loại: Bản lề có ba loại chính gồm: 
Bản lề cối dùng cho cửa có khuôn. 
Bản lề gông thường dùng cho cử không khuôn 
Bản lề bậc dùng cho cửa mở 2 chiều. 
Ngoài ra còn bộ phận đóng mở tự động vận hành cơ khí hoặc đóng mở vận 

hành bằng quang điện. 
- Các bộ phận khác giúp đóng mở cửa được kể là: 
Tay chống hoặc kéo dùng cho cử sổ mở có trục quay ngang đặt ở thanh ngang trên 

hoặc thanh ngang dướicủa khung cánh cửa. 
Chốt quay dùng cho cửa sổ lật có trục quay ngang đặt ở giữa cánh trên 2 thanh 

đứng bên của khung cánh cửa. hoặc cho cửa mở có trục quay đứng đặt ở giữa cánh 
trên thanh ngang trên và trên thanh ngang dưới của khung cánh. 

Bánh xe lăn trên rãnh hoặc thép hướng dẫn dùng cho cửa dẩy trượt ,đẩy xếp. 
7.3.3.2. Bộ phận liên kết : 

• Êke vả T: 
Bộ phận này để củng cố cánh cửa giữ cho khung cánh cửa luôn vuông góc, không 

biến hình  tuỳ theo kích thước của khung mà dùng các cở mà dùng các cở từ 8- 10- 12 
-14 -16 cm và đựoc bắt vào mặt khung ở phía trong nhà đối với cánh cửa có bắt krê-
môn, thì cần dịch vị trí êke váo trong để chừa chỗ vừa đủ bắt chụp krê-môn. 

• Bật sắt:  
Bộ phận dùng để liên kết và ổn định khuôn vào tường tối thiểu 3 bật sắt cho một 

thanh đứng của khuôn cử đi. 
• Đinh vít:  
Để liên kết các loại phụ kiện vào khuôn và khung cánh cửa, thường dùng các cỡ. 

- 3x15 - 3x20 dùng lắp êke, T vào cửa sổ 
- 4x30mm dùng lắp êke , T vào cửa đi. 
- 4x40mm dùng lắp ổ khoá, krêmôn. 
7.3.3.3. Bộ phận then khoá: 

• Krê-môn :  
Bộ phận có tác dụng cố định cánh cửa vào khung cửa được lắp ở phía trong nhà 

của cánh cửa  mở trước, đóng sau đối với cửa sổ; cánh cửa đóng trước, mở sau đối với 
cửa đi. 
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Tay vặn đặt ở độ cao1,5m từ mặt nền đối với cửa sổ và 0,8m -1m đối với cửa đi. 
Đối với cử sổ chốt thì chụp ở hai đầu krê-môn nên bắt lui vào 1,5cm để khi đóng 

không bị vướng vào gờ khuông cửa. 
• Then cài:  
Bộ phận bọ phận đựoc thay cho krê-môn. then cài ngang dùng cho cửa 1 cánh - 

then cài dọc lắp ở trên và dưới dùng cho cửa 1 cánh hoặc nhiều cánh. 
• Khoá: ổ khoá sẽ tuỳ loại mà đựoc lắp âm trong thanh đứng của khung cánh 

hoặc bắt lộ ngoài vị trí đầu ngoài giữa phía hèm cửa. thông thường ổ khoá đựoc 
lắp vào cánh cửa bên phải đối với hướng đi vào nhà. 

Ngoài ra đối với một số loại khoá, cần phải phân biệt được trái phải lúc lắp đặt vào 
cánh cửa cho phù hợp với việc mở đẩy hoặc mở kéo. 
7.3.3.4. Bộ phận bảo vệ:  

• Tay nắm :  
Giúp đóng mở được dễ dàng. Đối với cử thoát hiểm, tay nắm kết hợp với mở khó tự 

động. 
• Móc gió và chặn cánh: 
Bộ phận có tác dụng cố định cánh cửa ở vị trí mở cửa, đối với cửa sổ thì đinh khuy 

được bắt móc, móc thép vào khuôn đối với cửa đi móc thép bắt vào gỗ chôn sẵn ở 
tường.  

• Phòng chống hư mục:  
Các bộ phận cửa nói chung được cấu tạo bằng gỗ thép, nhôm đều cần phải bao phủ 

hoặc sơn quét một lớp bảo vệ tước khi lắp dựng vào lỗ cửa nhằm phòng chống ẩm 
mục hoặc rỉ sét nhất là ở các bề mặt và vị trí tiếp xúc với tường vách hoặc trực tiếp với  
những chấn động của thay đổi thời tiết và những va chạm trong khi thi công. Đồng 
thời đến giai đoạn hoàn thiện, toàn bộ cửa cần được bảo vệ theo kỹ thuật sơn hoặc 
đánh vernis. 

Ngoài ra còn cấu tạo kết hợp các bộ phận chống trộm cắp, che chắn nhìn từ ngoài 
vào trong phòng và bức xạ mặt trời. 
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1. Thảo luận. 

Với nhu cầu sử dụng ngày càng tăng, các công trình nhà trung và cao tầng đang 
được xây dựng nhiều ở nước ta hiện nay, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Đặc điểm của 
các công trình trung và cao tầng là có tải trọng đứng và tải trọng ngang (gió và động đất) 
là rất lớn, trong đó tải trọng ngang đóng vai trò quan trọng trong công tác thiết kế. Khi 
chịu tác động của tải trọng ngang sẽ sinh ra mômen lật lớn nên giải pháp kết cấu móng có 
yêu cầu rất khắt khe về khả năng chịu lực, tính ổn định và độ chênh lún cho công trình.  

Kết cấu móng thường rất đa dạng và linh hoạt, tuy nhiên có mấy dạng phổ biến như sau: 

Hình 1: Một số giải pháp móng phổ biến cho nhà cao tầng 

m ã n g  h é p

m ã n g  h é p  vμ  
c ä c  k h o a n  n h å i

m ã n g  b Ì , b Ì  +  c ä c
m ã n g  c ä c  (k h o a n  n h å i, b a r e t )

Mãng b¨ng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Để tăng độ cứng không gian của móng cũng như giảm chênh lún tốt nhất thì giải 
pháp móng cọc kết hợp với đài dạng băng, bè được sử dụng nhiều hơn cả. Thêm vào đó 
phần lớn các công trình nhà cao tầng thường thiết kế có các tầng ngầm để tận dụng không 
gian sử dụng, khi đó móng cọc được đặt trong các hố đào sâu cho nên ngoài việc chịu tải 
trọng của công trình, cọc còn chịu các tác động do có hiện tường phồng của đất khi mở 
hố đào và áp lực đẩy nổi của nước, làm cọc có khả năng chịu kéo nhiều hơn. Do đó ngoài 
vấn đề giảm tải cho công trình thì việc tính toán móng cọc dưới tầng ngầm giống như 
móng băng, bè - cọc.  

Với mục đích tổng hợp các kiến thức chuyên môn, để xây dựng một mô hình tính toán 
mô phỏng được sự làm việc đồng thời của kết cầu móng - cọc - nền đất một cách hợp 
lý, làm tài liệu tham khảo thêm cho sinh viên ngành xây dựng tôi post lên ketcau.com 

  



 

  ý của mọi người. bài viết này mong được sự góp 
 

2.  C¬ chÕ lµm viÖc cña hÖ mãng b¨ng, bÌ – cäc vµ c¸c quan ®iÓm thiÕt kÕ. 

Nghiên cứu tác động qua lại khi kể tới ảnh hưởng của đài cọc, nền đất dưới đáy 
đài và cọc cho thấy cơ cấu truyền tải trọng như sau: 

+ Sự làm việc của đài cọc: Tải trọng từ công trình truyền xuống móng. Đài cọc liên kết 
các đầu cọc thành một khối và phân phối tải trọng tập trung tại các vị trí chân cột, tường 
cho các cọc. Sự phân phối này phụ thuộc vào việc bố trí các cọc và độ cứng kháng uốn 
của đài (EJ). Ở một mức độ nhất định nó có khả năng điều chỉnh độ lún không đều (lún 
lệch). 

+ Ảnh hưởng của nền đất dưới đáy đài: Khi đài cọc chịu tác động của tải trọng một phần 
được truyền xuống cho các cọc chịu và một phần được phân phối cho nền đất dưới đáy 
đài. Tỷ lệ phân phối này còn phụ thuộc vào các yếu tố: độ cứng của nền đất, chuyển vị 
của đài, chuyển vị của cọc và việc bố trí các cọc.  

+ Ảnh hưởng của cọc: Cơ chế làm việc của cọc là nhờ được hạ vào các lớp đất tốt phía 
dưới nên khi chịu tác động của tải trọng đứng từ đài móng nó sẽ truyền tải này xuống lớp 
đất tốt thông qua lực ma sát giữa cọc với đất và lực kháng ở mũi cọc làm cọc chịu kéo 
hoặc nén. Trong quá trình làm việc cọc còn chịu thêm các tác động phức tạp khác như: 
hiệu ứng nhóm cọc, lực ma sát âm ... Do có độ cứng lớn nên cọc tiếp nhận phần lớn tải 
trọng từ đài xuống, chỉ có một phần nhỏ do nền tiếp nhận. 

®μi cäc

®−êng chuyÓn vÞ cña ®μi cäc

cäc

nÒn ®Êt d−íi ®¸y mãng

cäc

 
H×nh 2: sù lµm viÖc cña hÖ ®µi cäc- cäc - nÒn ®Êt. 

Tãm l¹i sù lµm viÖc cña hÖ ®µi cäc - cäc - nÒn ®Êt lµ mét hÖ thèng nhÊt lµm viÖc 
®ång thêi cïng nhau vµ t−¬ng t¸c lÉn nhau rÊt phøc t¹p. Sù t−¬ng t¸c ®ã phô thuéc vµo ®é 
cøng kh¸ng uèn cña ®µi cäc, ®é cøng cña nÒn ®Êt (®¸y ®µi), ®é cøng cña cäc (kh¶ n¨ng 
chÞu t¶i vµ bè trÝ cäc). Nhê vµo sù t−¬ng t¸c ®ã mµ t¶i träng ®−îc ph©n phèi xuèng nÒn 
®Êt g©y ra chuyÓn vÞ cña nÒn, chuyÓn vÞ nµy ph©n phèi l¹i t¶i träng cho kÕt cÊu bªn trªn tõ 
®ã cã t¸c dông ®iÒu chØnh chªnh lón, gi÷ ®−îc ®é æn ®Þnh kh«ng gian cho mãng. 

3. C¸c quan ®iÓm thiÕt kÕ. 

       HiÖn nay khi thiÕt kÕ c¸c lo¹i mãng d¹ng b¨ng cäc, bÌ cäc th−êng cã hai quan 
®iÓm tÝnh to¸n nh− sau: 

a. Quan ®iÓm cäc chÞu t¶i - c¸ch tÝnh truyÒn thèng: Theo quan ®iÓm nµy, c¸c cäc ®−îc 
thiÕt kÕ nh− mét nhãm cäc ®Ó tiÕp nhËn hoµn toµn t¶i träng cña c«ng tr×nh mµ kh«ng 

  



 

kÓ tíi sù tham gia chÞu t¶i cña nÒn ®Êt d−íi ®µi cäc.  Th« s¬ h¬n trong qu¸ tr×nh tÝnh 
to¸n hÖ mãng cßn ®−îc tÝnh nh− mãng cäc ®µi thÊp víi nhiÒu gi¶ thiÕt gÇn ®óng nh− 
sau: 

1- T¶i träng ngang do ®Êt trªn møc ®¸y ®µi tiÕp thu.  

2- §µi cäc tuyÖt ®èi cøng, ngµm cøng víi cäc vµ chØ truyÒn t¶i lªn  c¸c cäc, do 
®ã c¸c cäc chØ chÞu nÐn, kÐo. 

3- Cäc trong nhãm cäc lµm viÖc nh− c¸c cäc ®¬n, vµ cäc chÞu toµn bé t¶i 
träng tõ ®µi mãng (bá qua ¶nh h−ëng cña ®Êt d−íi ®¸y ®µi).  

4 - Khi tÝnh to¸n tæng thÓ mãng cäc th× coi hÖ mãng cäc lµ mãng khèi qui −íc. 

Theo cách tính này là quá thiên về an toàn và không kinh tế, tuy nhiên nó vẫn được sử 
dụng phổ biến hiện nay vì đơn giản, thiên về an toàn và được hướng dẫn chi tiết trong 
các giáo trình Nền móng hiện nay.   

b. Quan điểm cọc giảm lún - sự làm việc đồng thời: Theo quan điểm này, hệ kết 
cấu móng đài cọc - cọc cùng làm việc đồng thời với nền đất theo một thể thống 
nhất. Các cọc được bố trí ở trong móng làm mục đích chính là giảm nhỏ nhất độ 
lún trung bình và độ chênh lún. Ngoài ra còn kể đến được ảnh hưởng của đất dưới 
đáy đài. 

Quan sát quan hệ giữa tải trọng và độ lún ở hình 3 cho thấy: 

- Đường cong 1: mô tả phương pháp thiết kế truyền thống. Tại tải trọng thiết kế, 
đường cong quan hệ P –S là tuyến tính toàn bộ tải trọng của công trình do cọc tiếp 
nhận, độ lún là rất nhỏ do đó cần một số lượng cọc lớn, đồng thời chưa phát huy 
hết mức sự làm việc của các cọc. 

- Đường cong 3: Tại tải trọng thiết kế, độ lún của bè là rất lớn, nền không đủ khả 
năng chịu tải. 

- Đường cong 2: Thể hiện ý tưởng cọc giảm lún và các cọc phát huy hết khả năng 
làm việc tại giá trị tải trọng thiết kế do đó cần ít cọc hơn cho dù giá trị độ lún lớn 
nhưng về tổng thể nó vẫn thỏa mãn yêu cầu với một hệ số an toàn hợp lý.  

 S 

H×nh 3: BiÓu ®å quan hÖ gi÷a t¶i träng vµ ®é lón theo c¸c quan ®iÓm thiÕt kÕ. 

  



 

II. NỘI DUNG ĐỀ TÀI. 

II.1. Sự làm việc đồng thời của của nhóm cọc. 
Đất là một môi trường rất phức tạp vì vậy khi móng cọc làm việc thì sự làm việc 

của cọc trong nhóm khác nhiều so với sự làm việc của cọc đơn cùng loại. Do có phần 
chập của vùng ứng suất tăng dưới mũi các cọc chống và nhóm cọc hoạt động như một thể 
thống nhất, ứng suất tổng cộng có thể lớn gấp vài lần so với ứng suất dưới cọc đơn.  

Với cọc chống thường được xuyên một đoạn ngắn vào tầng dưới đất có khả năng 
chịu lực tốt và cọc truyền tải trọng cho đất trong phạm vi quả bầu áp lực dưới mũi cọc. 
Nếu tầng đất này và các tầng đất phía dưới có khả năng chịu tải lớn thì mỗi cọc trong 
nhóm sẽ chịu một tải trọng như nhau và như một cọc đơn. Nếu lớp đất dưới mũi cọc có 
tính biến dạng lớn thì độ lún của nhóm cọc sẽ có thể lớn hơn nhiều so với độ lún thu được 
trong thí nghiệm cọc đơn, mặc dù áp lực chống có thể nhỏ hơn giá trị cho phép. 

Sự làm việc của cọc ma sát trong nhóm, nhìn chung là khác với sự làm việc của 
cọc đơn. Nguyên nhân của sự khác nhau này là do có sự ảnh hưởng qua lại của cọc, lực 
ma sát dọc theo thân cọc giảm đi vì giảm vùng phân bố ứng suất trong đất của không gian 
giữa các cọc, còn sức kháng của đất ở mũi được tăng lên do nén chặt đất khi hạ các cọc 
lân cận. Mức độ thay đổi sức chịu tải giới hạn và độ lún của cọc phụ thuộc vào chiều dài 
cọc, số cọc trong nhóm, tính chất của đất dưới mũi cọc, cũng như vào tỷ số tải trọng 
truyền qua thân cọc và qua mũi cọc. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
H×nh 4: C¸c ®−êng ®¼ng øng suÊt cña cäc ®¬n vµ nhãm cäc 

      
 
II.2. x©y dùng m« h×nh tÝnh. 

Trên cơ sở phân tích trên, để giải quyết bài toàn có kể đến sự làm việc đồng thời giữa 
hệ kết cấu: đài cọc - cọc - nền đất một cách tương đối hợp lý, tôi sử dụng phương pháp 
PTHH mô hình hệ kết cấu móng là các phần tử hữu hạn như sau:  

+ Đài cọc được khai báo là các phần tử SHELL. Đài được chia thành lưới hình ô 
vuông hoặc hình chữ nhật.  

+ Cọc được thay thế bằng các gối đàn hồi (SPRING) có độ cứng Kcäc tương ứng . 

  



 

+ Đất dưới đáy đài được thay bằng các  gối SPRING có độ cứng  Kđất thay đổi tuỳ 
theo vào điều kiện địa chất. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
H×nh 5: S¬ ®å m« h×nh kÕt cÊu tÝnh mãng b¨ng, bÌ  

Với cách mô hình hoá này, có kể đến sự làm việc đồng thời của các cọc trong 
nhóm, kể đến ảnh hưởng của các tương tác cọc với đất, đất với đất và đất với cọc 
thông qua việc xác định các thông số của mô hình đó là độ cứng của các gối đàn hồi 
thay thế cọc Kcọc và thay thế đất Kđất. 

3. x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè cña m« h×nh tÝnh. 

3.1. Xác định độ cứng gối đàn hồi thay thế cọc Kcọc. 
 - Cọc được thay thế bằng các gối đàn hồi có độ cứng Kcọc - đặc trưng cho độ cứng của 

cọc.        Kcọc i  = 
i

i
S
P

           (1) 

Trong đó: 

+ Si : Độ lún của cọc thứ i khi chịu tải trọng Pi. Theo các nghiên cứu của nhiều 
nhà khoa học, độ lún của cọc đơn có kể đến hiệu ứng nhóm được xác định như sau:   

  Si = Sc.(1+
2

mc

i
i
α

=
∑ )                                   (2) 

 Với:   +
2

mc

i
i
α

=
∑  Hệ số ảnh hưởng của nhóm cọc, được xác định theo công thức kinh 

nghiệm:   α  = 
)/ln(
)/ln(.5,0

dL
L
ρ
δ       với δ < L. 

                      α  = 0   với δ > L. 

 + L: Chiều dài cọc;  δ: Khoảng cách giữa các tâm cọc; d: Đường kính cọc.    

  



 

          hệ số 
m

g

E
E

=ρ  

 + Eg;Em: Là module biến dạng của đất tại điểm giữa chiều dài cọc và mũi cọc 

 + Sc là độ lún cọc đơn dưới tác dụng của lực Pi xác định trên cơ sở tương tác giữa 
cọc và đất, nền đất ở mũi cọc và bản thân biến dạng đàn hồi của cọc. Sc có thể được tính 
thông qua các công thức thực nghiệm như nhiều tác giả đã đưa ra như: Phương pháp 
truyền tải của Coyle và Reese (1960); phương pháp của Gambin (tài liệu tham khảo 1), 
phương pháp của Mindlin theo lý thuyết đàn hồi (tài liệu tham khảo 2)…. Sau đây xin 
giới thiệu một cách tính đơn giản, thông dụng của Gambin. 

- Bài toán tính lún của cọc đơn có kể đến ảnh hưởng của nhóm cọc của Gambin dựa 
theo nguyên lý bài toán truyền tải trọng. 
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Hình 6: Mô tả phương pháp tính lún của Gambin 

Chia cọc thành n đoạn. Tính toán được bất đầu từ mũi cọc, dưới 1 áp lực tác dụng vào 
đất, giả thiết ban đầu là 1σ  (tạo ra độ lún s1). Ta tính toán chuyển dần đến đoạn cọc thứ i, 
có các thành phần: 

       + Ứng suất pháp tuyến 1σ  tác dụng ở đáy đoạn cọc thứ i và đỉnh đoạn cọc i -1. 

       + Độ lún si ở đáy đoạn cọc i. 

       + Ứng suất cắt cọc đất iτ  ở thành đoạn cọc thứ i, do độ lún si  gây ra. 

       + Ứng suất pháp tuyến 1iσ +  tác động lên đầu đoạn cọc thứ i, có tính đến ma sát thành 
đoạn thứ i được xác định theo biểu thức: 

1iσ +  = iσ  + 2

2 .i iRh
R

π τ
π

               (3) 

      Nếu ta gọi  là độ biến dạng của vật liệu đoạn cọc thứ i, thì độ lún (SHiΔ i + ) 
chính là độ lún chuyển lên đáy đoạn  thứ i +1. Cứ như thế tiếp tục tính lên các đoạn phía 
trên cho đến đỉnh cọc sẽ tìm được giá trị tải về đầu cọc Q tương ứng. 

HiΔ

  



 

     So sánh giá trị Q vừa tìm được và giá trị tải trọng làm việc theo thiết kế, tính lặp cho 
đến khi hội tụ về giá trị Q thì dừng lại. 

3.2. Xác định độ cứng gối đàn hồi thay thế đất. 
Độ cứng của gối lo xo thay thế đất được xác định như sau:        Kđất = C. Fi      (4) 
 Fi - diện tích phần chịu tải thay thế; C - độ cứng đơn vị – còn gọi là hệ số nền.  

Giá trị này có thể chọn theo kinh nghiệm hoặc tính theo các công thức thực nghiệm: 

Vesic, poulos…, ví dụ như công thức của  Vesic: c = 
4

12
2

0.65 .. .
. 1d d

E B E
B E J μ−

      (5)  

+ B: Chiều rộng móng. 

+ E(KN/m2),µ: lần lượt là modun biến dạng và hệ số nở hông của đất. 

+Ed.Jd: Độ cứng kháng uốn của đài cọc. 

4. Thiết kế và áp dụng. 

4.1. Các bước tính toán móng băng, bè cọc. 

 Trên sơ sở lý thuyết và các thông số đầu vào đã có thể xác định ở trên, tôi xin đưa ra nội 
dung thiết kế móng cọc đài băng, bè làm việc đồng thời với đất nền theo các bước sau: 

- Bước 1: Xác định sơ bộ số lượng cọc cần bố trí. 
+ Xác định độ cứng nhóm cọc. 

+ Xác định độ cứng bản thân băng (bè). 

+ Tính độ cứng móng băng (bè) cọc. 

+ Xác định tải trọng được mang bởi đài cọc. 

- Bước 2: Xác định vị trí cần bố trí cọc. 
     Xác định vị trí cần bố trí cọc: Ta phải xác định được các trường hợp mà ở đó cọc có 
thể cần phải bố trí theo yêu cầu.Trên cơ sở đó ta có khả năng chịu lực của bè mà không 
cần bố trí cọc là [P]. Đây là nội dung cơ bản của việc thiết kế loại móng này. 

- Bước 3: Thiết kế chi tiết. 
+ Xác định sức chịu tải của cọc đơn (tốt nhất là bằng thí nghiệm nén tĩnh). 

+ Xác định độ cứng của lò xo thay thế cọc, đất dưới đáy đài.  

  - Bước 4: Kiểm tra các hiện tượng đặc biệt trong thiết kế móng nhà cao tầng. 
+ Hiện tượng đẩy nổi của áp lực nước. 

+ Hiện tượng kéo xuống xung quanh thành. 

Lưu ý: Các trường hợp cần bố trí cọc: 
+ Nếu Momen lớn nhất trong bè dưới cột vượt giá trị cho phép. 

+ Nếu lực cắt lớn nhất trong bè dưới cột vượt giá trị cho phép của bè móng. 

  



 

+ Nếu áp lực tiếp xúc lớn nhất dưới bè móng vượt quá giá trị thiết kế cho phép 
của đất. 

+ Nếu chuyển vị bên dưới cột vượt quá giá trị cho phép. 

NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN 

   Từ cơ sở l  thuyết trên tôi đã lập chương trình tính toán móng băng, bè trên nền 
cọc và qua kết quả tính toán cụ thể cho một số công trình, tôi đưa ra một số kết luận 
sau:  

1. Về kết quả tính toán. 
Như đã trình bày ở trên, hệ kết cấu đài cọc - cọc - đất làm việc đồng thời với 

nhau,  tương tác với nhau rất phức tạp phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tuy nhiên, qua số liệu 
phân tích ở một số ví dụ ở một số công trình, rút ra một số kết luận sau:    

+ Khi kể đến ảnh hưởng của đất dưới đài cọc, tùy theo độ cứng của nền mà tỷ lệ 
tải trọng do đất chịu thay đổi từ 10% đến 20% (với móng đài bè thậm trí lên tới 30%) còn 
lại là do cọc chịu. 

+ Khi kể đến ảnh hưởng của cọc làm việc theo nhóm (tức là có sự tương tác giữa 
đất và cọc) thì chuyển vị của cọc thay đổi không nhiều thường 3% - 5% (đất dính thì tỷ lệ 
này cao hơn). 

+ Ảnh hưởng tương tác giữa các cọc không đáng kể khi bố trí các cọc với khoảng 
cách lớn hơn 5d (d - đường kính cọc).   

  

 

  



 

Summary: 

Analyse the interaction between raft cap, piles and soils under the cap. 
The raft pile is popular solution in high or medium building. There are two main point of 
views to analyse the pile and raft cap systerm. Indetail it’s seemed piles under the raft cap 
support whole the load from the upper structure, and the other, piles are installed to 
reduce the deformation of the foundation. Raft cap and soil under the cap are combined 
and they are interacted work to the supper structure. To solve this problem, I simulated 
system piles and raft cap as follows: Raft pile are shell elements and piles and soils are as 
springs with corresponding rigid confection Kpile and Ksoil. Estimating Kpile and Ksoil are 
mentioned to the interaction. Thereafter, from the above theory basis I wrote the a 
software by Visual Basic language which help us to analyse this problem.  
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